ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 10/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-79/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Толовица

дата
05.07.2011-вторник
15.07.2011-петък
22.07.2011-петък

час
14,00
11,00
11,30

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 6/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-75/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Цар
Шишманово

дата
05.07.2011-вторник
15.07.2011-петък
22.07.2011-петък

час
13,00
9,30
9,30

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 8/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-81/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Раковица

дата
05.07.2011-вторник
14.07.2011-четвъртък
21.07.2011-четвъртък

час
16,00
13,00
13,00

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 9/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-80/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Подгоре

дата
05.07.2011-вторник
14.07.2011-четвъртък
21.07.2011-четвъртък

час
11,30
15,00
11,30

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 11/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-78/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Макреш

дата
05.07.2011-вторник
15.07.2011-петък
22.07.2011-петък

час
13,00
10,30
11,30

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 7/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-77/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Киреево

дата
05.07.2011-вторник
14.07.2011-четвъртък
21.07.2011-четвъртък

час
9,30
9,30
9,30

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

ÌÈÍÈÑ ÒÅÐÑ ÒÂÎ ÍÀ ÇÅÌÅÄÅË ÈÅ Ò Î È ÕÐÀÍÈÒÅ
ÎÁËÀÑÒÍÀ ÄÈÐÅÊÖÈß "ÇÅÌÅÄ ÅËÈÅ "-ã ð. ÂÈÄÈÍ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА по ЗЕМЕДЕЛИЕ с.Макреш Ул.”Георги Бенковски” №86, тел:09339/232

ЗАПОВЕД
№ 12/ 21.06.2011 г.

В изпълнение на Заповед № РД-04-76/14.06.2011на Директора на ОД”Земеделие” –
гр.Видин и на основание чл.72 б ал.3 от ППЗСПЗЗ,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следния график за провеждане на заседание на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ :
землище
Вълчек

дата
05.07.2011-вторник
15.07.2011-петък
22.07.2011-петък

час
10,30
13,30
16,00

Място на провеждане
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш
ОСЗ Макреш

Заседанията на комисиите да се провеждат в ОСЗ Макреш с оглед обезпечаване
информационното им обслужване, като за всяко заседание се изготвя протокол и се
излага на информационното табло на ОСЗ Макреш.
На първото заседание комисиите да приемат правила за своята работа и да
вземат отношение по предоставените им от ОСЗ Макреш материали във връзка с
дейността по прилагането на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .
При възникване необходимост от допълнителни заседания или промяна в
графика след първото заседание, датата на всяко следващо заседание на комисиите да
се укаже в протокола от настоящето и да се изложи допълнително на
информационното табло на ОСЗ Макреш.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лицата за
сведение и изпълнение , да се изложи на информационните табла на ОСЗ-Макреш и
кметствата на населените места в община Макреш и на интернет страницата на Община
Макреш и на ОД”Земеделие”гр.Видин
Контрол по изпълнението – личен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисиите по чл.37в ал.1

П
/Малинка Антова/

