РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието, храните и горите
ЗАПОВЕД
№РД 09-229
София, 27.02.2020 година
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 33а, ал. 3 от
Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ. бр. 58 от 1998 г.) и
чл.16з, ал. 2 от Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за
създаване,

поддържане,

достъп

и

ползване

на

Интегрираната

система

за

администриране и контрол (обн. ДВ. бр. 82 от 2006 г.) (Наредба №105 от 22 август
2006 г.),
Н А Р Е Ж Д А М:
I.

Одобрявам окончателен за 2020 г. слой „Постоянно затревени площи”,

част от Системата за идентификация на земеделските парцели, актуализиран след
разглеждане на подадени заявления по реда на чл. 16з, ал. 1 от Наредба №105 от
22 август 2006 г. за промяна на специализирания слой „Постоянно затревени
площи”, одобрен със Заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на
земеделието, храните и горите и издадени заповеди за одобрение на заявленията на
основание чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и
чл. 16ж, ал. 1 от Наредба №105 от 22 август 2006 г., подробно описани в
приложение към настоящата заповед.
II.

Дирекция „Идентификация на земеделските парцели” да предостави на

Държавен фонд „Земеделие“ одобрения финален слой „Постоянно затревени площи”,
за зареждане в Интегрираната система за администриране и контрол и ползване по
време на кампания за директни плащания 2020 г.
III.

Настоящата заповед, както и окончателния слой „Постоянно затревени

площи”, да бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на
земеделието, храните и горите, секция „Идентификация на земеделски парцели” и
на Държавен фонд „Земеделие“.

Заповедта може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния
кодекс

пред

съответния

административен

съд

в

14

-

дневен

срок

от

съобщаването/публикуването й.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР:/П/
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

