РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” № 44, тел. 078 / 55 03 37, E-mail odzgknl@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-04-219 / 30.10.2019 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 и чл. 27 от Устройствен правилник на
Областните дирекции „Земеделие“, чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с доклад с входящ №
РД-07-64-1/20.12.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-64 от 05.11.2019 г.,
изменена със Заповед № РД-07-87 от 11.12.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ –
Кюстендил

ПРЕКРАТЯВАМ:
Образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ,
относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на
пасища, мери и ливади в землището на гр. Кочериново, ЕКАТТЕ 39116, община
Кочериново, област Кюстендил за календарната 2020 година.
МОТИВИ: Участниците, подали в офис Кочериново на ОСЗ – Кочериново с офиси
Рила и Бобошево заявление по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата по чл.37ж
от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.
Кочериново, община Кочериново за календарната 2020 година – ЕТ „Любослав
Коюнджийски-Вени“ /вх. № 18 от 30.10.2019 г./, Яни Райчов Митренски /вх. № 20 от
30.10.2019 г./, Райчо Янев Митрински /вх. № 21 от 31.10.2019 г./ и Спас Николов
Коюнджийски /вх. № 23 от 31.10.2019 г./ не са представили в ОСЗ – Кочериново с офиси
Рила и Бобошево в регламентирания съгласно разпоредбата на чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ
срок изготвено споразумение по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните
и горите, а участникът „Люби и дъщери“ ЕООД е подал заявление с входящ № ПО-091258 от 08.11.2019 г. в ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево, с което е оттеглил
заявление по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 19 от 30.10.2019 г. в офис Кочериново на
ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
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