
 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 167 
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Гела, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Васил Димов Седянков – кмет на с.Гела 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Гела, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 168  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
  

На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на гр.Смолян, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Иван Георгиев Карабетев – мл. експерт „СГ“ в община Смолян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян 
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Община Смолян, в Общинска служба 
по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, и на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 169  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Широка лъка, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Васил Димов Седянков – кмет на с.Широка лъка 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Широка лъка, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
община гр.Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ               

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 170  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Турян, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Иван Георгиев Карабетев – мл. експерт „СГ“ в община Смолян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Община Смолян, в Общинска служба 
по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, и на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 171  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Орешец, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Недко Методиев Димитров – кмет на с.Орешец 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                  4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Орешец, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 172  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Стража, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Добрин Чавдаров Адамов – кмет на с.Стража 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Стража, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 173  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Соколовци, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Катя Костадинова Люнчева – кмет на с.Соколовци 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Соколовци, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
Община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 174  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Мугла, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Даниела Асенова Кубинска – кмет на с.Мугла 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Мугла, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 175  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Арда, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Недко Емилов Юруков – кмет на с.Арда 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Арда, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 176  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян, в 
състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Христо Атанасов Мусорлиев – кмет на с.Полковник Серафимово 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов– младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Полковник 
Серафимово, в Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет 
страницата на Община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 177  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Левочево, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Ангел Томов Янев – кмет на с.Левочево 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Левочево, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 178  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Кремене, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Милко Младенов Кисьов – кмет на с.Кремене 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Община Смолян, в Общинска служба 
по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, и на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 179  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Стойките, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Георги Захариев Георгиев – кмет на с.Стойките 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Стойките, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 
 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 180  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Сийка Кирова Суркова – кмет на с.Момчиловци 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменова Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Момчиловци, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
Община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 181  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Чокманово, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Иван Георгиев Карабетев – мл. експерт „СГ“ в община Смолян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов– младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Община Смолян, в Общинска служба 
по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, и на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД - -05 – 182  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Смилян, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Чавдар Антимов Червенков – кмет на с.Смилян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Смилян, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 183  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Търън, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Явор Севдалинов Говедаров – кмет на с.Търън 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Търън, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 184  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Вълчан, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Чавдар Антимов Червенков – кмет на с.Вълчан 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Вълчан, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 185  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Букаците, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Чавдар Антимов Червенков – кмет на с.Букаците 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Букаците, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 186  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Горна Арда, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Недко Емилов Юруков – кмет на с.Горна Арда 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
                 4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Горна Арда, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
Община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 187  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Бориково, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Милко Младенов Кисьов – кмет на с.Бориково 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Бориково, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 188  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Горово, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Чавдар Антимов Червенков – кмет на с.Горово 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Горово, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 189  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Требище, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Севди Раифов Сираков – кмет на с.Требище 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Требище, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 190  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Сивино, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Асан Асанов Даракчиев – кмет на с.Сивино 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Сивино, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 191  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Селище, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Юлиян Алдомиров Нейков – кмет на с.Селище 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Селище, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 192  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Подвис, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Нуран Халибрям Мюмюн – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Радослав Валентинов Чаушев – кмет на с.Подвис 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Подвис, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 193  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Бостина, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Евтим Георгиев Стойков – кмет на с.Бостина 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр. Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Бостина, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 194  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Солища, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Васил Димов Седянков – кмет на с.Солища 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
                  4/ Илия Райчев Станчев – гл. експерт в СГКК гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Солища, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 195  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Катраница, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Радко Русев Шукеров – кмет на с.Катраница 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Катраница, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 196  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Река, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Милко Якимов Чаушев – кмет на с.Река 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Река, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 197  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Кутела, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Емил Сашев Стоянов – кмет на с.Кутела 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Кутела, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 198  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Виево, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Венко Славчев Палчев – кмет на с.Виево 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Виево, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 199  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Тикале, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Юри Младенов Кацаров – кмет на с.Тикале 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Тикале, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 
 гр.Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078,email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 
 

 
 
 
 
                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 200  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
  

На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Петково, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Иван Георгиев Карабетев – мл. експерт „СГ“ в община Смолян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Петково, в Общинска 
служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на Община Смолян, 
и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
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                                              З А П О В Е Д 
                                                      
                                                      № РД – 05 – 201  
                                             гр. Смолян 06.11.2017 год. 
 
 
  

На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции 
“Земеделие”  
                                                    
                                                  Н А З Н А Ч А В А М 
 
Комисия за землището на с.Белев дол, община Смолян, област Смолян, в състав: 
 
Председател: Боряна Кънчова Цочева – началник ОСЗ Смолян 
Членове: 1/ Сийка Георгиева Манджукова – главен експерт в ОСЗ Смолян 
                 2/ Иван Георгиев Карабетев – мл. експерт „СГ“ в община Смолян 
                 3/ Юлия Крумова Тодорова – гл. директор ГД”АР” в ОД „Земеделие“ гр.Смолян  
 
Резервни членове: 
                 Борис Руменов Тодоров – ст. експерт в ОД „Земеделие“ гр.Смолян 
       Григор Йорданов Паунов – младши експерт в ОСЗ Смолян 
със задача да ръководи изготвянето на споразумение между лицата, подали заявления за 
създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на комисията.  
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и  изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на с.Белев дол, в 
Общинска служба по земеделие Смолян и да се публикува на интернет страницата на 
Община Смолян, и на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Смолян.  
 
 
 
 
 
 
ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА 
Директор на ОД „ Земеделие” Смолян  
 


