
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД 

РД-07-214/04.11.2021 

На основание чл.З, ал.З, т.З, т.24 и чл.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции 

„Земеделие", чл.37ж, ал.4, във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и подадени заявления за участие в споразумения в срока по чл.37ж, 

ал.2 от ЗСПЗЗ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Комисии за землищата на територията на община Белица в състав както следва: 

1. Землище Белица, община Белица 

Председател: 

Парашкев Георгиев Куклев - Началник на Общинска служба по земеделие Белица; и членове: 

1. Джемиле Мехмед Мизур - Старши експерт в Общинска служба по земеделие Белица; 

2. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно 

развитие" в Областна дирекция „Земеделие" Благоевград; 

3. Красимира Костадинова Мавродиева - Зам. кмет на община Белица; 

4. инж. Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастър" в 

Служба по геодезия, картография и кадастър- Благоевград. 

Резервни членове: 

1. Анифе Ибрахим Коренарска - Старши експерт в Общинска служба по земеделие Белица; 

2. Андрей Иванов Станковски - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие" в Областна 

дирекция „Земеделие"- Благоевград. 

със следните задачи: 

Да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на 

пасища, мери и ливади в съответното землище на община Белица за календарната 2022 година. 

Комисията осъществява правомощията си в съответствие с разпоредбите на чл.37ж от 

ЗСПЗЗ. 

Съгласно чл.37ж, ал.10 от ЗСПЗЗ, в срок до 20 декември 2021 г., за работата си всяка 

комисия да изготви доклад до Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, който да 

съдържа данни за площите по чл.37ж, ал.5 от ЗСПЗЗ, техните собственици, дължимото рентно 

плащане, площите по чл.37ж, ал.7, т.1 от ЗСПЗЗ, както и данни дали са налице условията по чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ. Към доклада следва да се приложат споразумението и декларациите по чл.37ж, ал.8 

от ЗСПЗЗ. 

ЗАПОВЕД 

г. 



 

 

Заседанията на комисиите да се свикват по инициатива на техния председател и за всяко от 

тях да се съставя протокол. 

Заседанията на комисиите да се оповестяват чрез обяви в съответните кметства, в сградата 

на общината, на информационното табло на общинската служба по земеделие, на интернет 

страниците на общината и на Областна дирекция „Земеделие" Благоевград. Заседанията са 

публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите, и 

други заинтересовани лица. 

Настоящата заповед да се обяви в съответните кметства на община Белица, в сградата на 

община Белица и на информационното табло на Общинска служба по земеделие Белица, както и 

да се публикува на интернет страниците на община Белица и Областна дирекция „Земеделие" 

Благоевград. 

Заповедта да се сведе до знанието на включените в съставите на комисиите длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 
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