
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив  

 

гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122 
Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730, 

e-mail: odzg_plovdiv@abv.bg 

 
ЗАПОВЕД 

 

№ ПО-1970-1/ 

13.12.2019г. 

 
     На основание чл.99, ал.1, т.1 и т.2 и чл.100 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и  чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ,  във връзка депозиран 

доклад с вх.№ ПО-09-1945/22.11.2019г. от Гълъбина Генчева – Началник на общинска 

служба по земеделие – Калояново, и споразумение вх.№ПО-09-1070/27.08.2019г. 

подписно от участниците и представения доклад с вх.№ ПО-09-1970/29.11.2019г. от 

комисия, определена със Заповед №ПО-504-5/01.08.2019г. на директора на Областна 

дирекция „Земеделие“ - Пловдив 

ИЗМЕНЯМ: 

 

    Заповед № ПО-09-1500/26.09.2019г. на директора на Областна дирекция 

„Земеделие“-Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за 

землището на с. Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив за стопанската 2019/2020 

година, както следва: 

 

1. В раздел I от заповедта, по отношение на „СМБЕ-99“ ООД, се правят следните 

изменения: 

- в колона II „ Регистрирани правно основание /дка/“, ред 6,  от 9582, 756 дка 

се изменя на 9569, 755 дка; 

- в колона IV „ Обща площ по споразумение“, ред 6, от 9738, 728 дка се изменя 

на 9725, 727 дка. 

2. В раздел I от заповедта, по отношение на регистрирано правно основание – обща 

площ /дка/, се правят следните изменение: 

- в колона  II “Регистрирани правно основание дка – общо“, ред 27, от 17 573, 

561 дка се изменя на 17 560, 560 дка.; 

- в колона IV „ Обща площ по споразумение“, ред 27, от  17 857,934 дка се 

изменя на 17 844, 933 дка. 

3. В Приложение №1, неразделна част от Заповед № ПО-09-1500/26.09.2019г.  на 

директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив, в частта по отношение на 

ползвателя „СМБЕ-99“ ООД, се правят следните изменения: 

- Изключва се от масив №57 от споразумението, имот № 046032, с площ 

всичките 8,001 дка представляващ правно основание; 

- Изключва се от масив №104 от споразумението, имот № 020037, с площ 

всичките 5,000 дка представляващ правно основание; 

     В останалата си част Заповед №ПО-09-1500/26.09.2019г. на директора на Областна 

дирекция „Земеделие“-Пловдив остава непроменена. 

     Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ПО-09-1500/26.09.2019г. на 

директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив. 

     Настоящата  заповед да се обяви на заинтересованите лица чрез обявяването й 

съгласно 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ в кметството, в сградата на Общинска служба по земеделие 

– Калояново и да се публикува на интернет страницата на Община Калояново и на 

Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Пловдив. 

     Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Пловдив по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението й. 

     Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. 
 



 

 

 

 

 
С уважение, 

 
Велина Панчева (Директор) 
13.12.2019г. 09:36ч. 
ОДЗ-Пловдив 
 
 
Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s 


