
 

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№РД-07-52/05.08.2019г. 
 

 

  На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции 

„Земеделие“, чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗСПЗЗ/, чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Комисии за землищата на територията на община Петрич в състав както следва 

 

I. Землище гр. Петрич, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 

и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие -

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ -Благоевград; 

3. Зоя Живкова Шаркова - Старши експерт в Община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 

  

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 
 

 

II. Землище с.Генерал Тодоров, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 

и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ -Благоевград; 

3. Добри Иванов Мавриков - Кмет на с.Генерал Тодоров, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 

 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 
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III. Землище с.Беласица, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие 

гр.Петрич 

и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ -  Благоевград; 

3. Велик Лазаров Филчев - Кмет на с.Беласица, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 
 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 

 

 

IV. Землище с.Кърналово, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 

и членове:  

1.Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ -  Благоевград; 

3. Стоян Христов Бойчев - Кмет на с.Кърналово, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 
 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 

 

 

V. Землище с.Кулата, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 

и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“  - Благоевград; 

3. Димитър Георгиев Дамянов - Кмет на с.Кулата, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 
 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 

 

 

VI. Землище с.Рупите, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 



2700, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" № 2, тел./факс: (+359) 73/882  032, 

w.mzh.government.bg/odz-blagoevgrad, e-mail: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg 
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и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ -Благоевград 

3. Георги Митков Атанасов-Кмет на с.Рупите, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска- Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 

 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 
 

 

VII. Землище с.Митино, община Петрич 

Председател: Илия Митков Пашов - Началник на Общинска служба по земеделие - 

Петрич 

и членове:  

1. Петър Серафимов Перусанов – Главен експерт в Общинска служба по земеделие - 

Петрич; 

2. Керанка Петкова - Главен  експерт в Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград; 

3. Венцислав Андонов Георгиев - Кмет на с.Митино, община Петрич; 

4.инж.Радка Георгиева Марулевска- Главен експерт “Създаване и поддържане на 

кадастър“ в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. 
 

Резервни членове за ОСЗ-Петрич и ОДЗ - Благоевград 

1.Страхил Андонов Димитров - Главен специалист ОСЗ-Петрич 

2.Ирена Маслинска - Главен експерт в Дирекция “АПФСДЧР“ в Областна дирекция 

„Земеделие“ -Благоевград 
 

 

 Със задача: 

1. Да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или 

ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответните 

землища за стопанската 2019-2020 г. и в случай, че не се постигне доброволно такова,  да 

състави проект за служебно разпределение на ползването на земите, по определения в 

ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред; 

2. Да осъществяват правомощията си по ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.1-3 и 

съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите 

за ползване на земеделските земи; 

3. За работата си всяка комисия да изготви доклад до Директора на Областна 

дирекция „Земеделие“ със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

 

Заседанията на Комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за 

всяко от тях да се съставя протокол.  

Заседанията на Комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на 

общинската служба по земеделие, на интернет страницата 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 заинтересувани 

лица. 

 Съгласно чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, настоящата заповед  да се обяви в кметството,  

в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на 

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград.    

http://www.mzh.government.bg/odz-blagoevgrad
mailto:odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg


 4 

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

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

  

КИРИЛ  УКЕВ    (П)                                                                                    

 Директор на Областна дирекция “Земеделие”, 

 

 




