РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция „Земеделие“ - Ловеч
ЗАПОВЕД
№ РД-04-131
Гр. Ловеч, 18.07.2022г.
На основание чл. 3, ал.3, т.1,т.3,т.27 и ал.4 от Устройствения правилник на областните
дирекции „Земеделие”, във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-823/14.07.2022г. на
министъра на земеделието,
НАРЕЖДАМ:
1. За целите на извършване на специализирани теренни проверки на физически
блокове на територията на област Ловеч за кампания 2022 след получаване списъците и
зареждане в модул теренни проверки на Системата за идентификация на земеделските
парцели на необходимите данни относно подлежащите на проверка ФБл. незабавно да бъдат
изготвени и изпратени в ОД „Земеделие“ Ловеч индикативни графици за провеждането на
проверките с конкретни ФБл и длъжностни лица, определени със заповед № РД-04114/17.06.2022г.
2. В същия срок да бъдат изготвени и анализи за евентуално установена необходимост
от представяне на допълнителен ресурс вкл. автомобили, GNSS устройства Qpad-X5.
3. До два работни дни след получаване на списъците и необходимите данни да бъде
информирана ИЗП по ел. път за изготвените графици и анализи.
4. Списъците с физическите блокове, определени за проверка и индикативните
графици да бъдат публикувани на интернет страницата на дирекцията и окачени на
информационните табла на общинските служби.
5. Всички кметове на населени места и земеделски стопани, заявили площи за
подпомагане във ФБл, попадащи в графика за проверка да бъдат уведомени.
6. Служителите да се запознаят със заповед № РД09-823/14.07.2022г. на министъра на
земеделието, както с приложенията към нея. Указанията за извършване на специализирани
теренни проверки са задължителни за спазване при извършване на теренните проверки.
7. Срокът за физическото приключване на проверките и отразяване на резултатите по
съответния ред е 2 септември 2022г.
8. Предвид високия приоритет на дейностите по извършване на теренните проверки в
срок до 2 септември 2022г. при неизпълнение качествено и в срок ще бъде търсена
дисциплинарна отговорност от Началниците на общинските служби и длъжностните лица,
определени с моя заповед № РД-04-114/17.06.2022г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на ОСЗ и длъжностните
лица по Заповед № РД-04-114/17.06.2022г.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Мария Димитрова (Главен секретар)
18.07.2022г. 12:58ч.
ОДЗ-Ловеч
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