РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, тел. 078/550337, E-mail odzgknl@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-07-69 / 05.11.2019г.

На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 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 с. Трекляно, община Трекляно за календарната 2020 година

ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия в състав, както следва:
Землище с. Трекляно, община Трекляно
Председател: Йордан Домозетов – началник на ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно
и членове:
1. Луиза Раденкова – главен експерт в ГД „АР“ в ОД „Земеделие” – Кюстендил
2. Рени Стоянова – старши експерт в ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно
3. Ани Симеонова – младши експерт в ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно
4. Представител на Община Трекляно
Със задача: да ръководи сключването на споразумение между собствениците
и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански единици,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви
за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Трекляно, общ. Трекляно за
календарната 2020 година по реда, определен в ЗСПЗЗ.
За работата си комисията да изготви доклад до директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Кюстендил, съгласно чл. 37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ.
Комисията осъществява правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ,
уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и
ливади.

Настоящата заповед да се обяви в сградата на Община Трекляно и на
информационното табло на офис Трекляно на Общинска служба по земеделие –
Кюстендил с офис Трекляно, както и да се публикува на интернет страниците на Община
Трекляно и Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисиите за сведение и
изпълнение.
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