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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-1415/ 20.09.2018 г. 

  

 На основание чл.56, ал.1 от Административнороцесуалния кодекс,  чл. 3, ал. 3, т. 

1, т.3 и т.24 и ал. 4  от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, 

във връзка с Доклад с вх. № РД-1237/12.09.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед 

№ РД-710/02.08.2018 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ Благоевград и 

Заявление с  вх № АР-02-1050/16.08.2018 г. от Любка Добрева Янева 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 
 

 Образуваното административно производство по реда на чл.37в от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), относно сключването на 

споразумения между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване 

на земеделски земи в землището на гр.Сандански, ЕКАТТЕ 65334, община Сандански 

за стопанската 2018/ 2019 година.  

 Мотиви: Регистрирано в Общинска служба по земеделие Сандански, Заявление 

за отказ от участие с вх. № АР-02-1050/16.08.2018 г. от Любка Добрева Янева. Същата е 

единствен участник в процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за 

ползване на земеделски земи в землището на гр. Сандански, общ. Сандански за 

стопанската 2018/2019 година. 

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в 

сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на 

общината и на областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград в срок до 10 октомври, за 

което да  се съставят протоколи, като същите се предоставят на Областна дирекция 

„Земеделие“  Благоевград.  

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение 

и изпълнение. 

На основание чл.37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  заповедта подлежи на обжалване по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обявяването или 

публикуването й, пред съответния Районен съд.  
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