ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!
ЗАПОВЕД
№ З-01-432
гр.Търговище, 23.06.2017 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.4 от Закона за посевния и посадъчния
материал,
заявление
вх.
№
26-00-556/12.06.2017
г.
от
управителя на
„БИММ АГРО” ЕООД, гр. Търговище и във връзка с Наредба № 100 от 18.08.2006 г. за
търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на
Европейския съюз, с цел осигуряване на необходимата пространствена изолация,
ЗАПОВЯДВАМ:
Определям площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури
пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища
и масиви, както следва:

№
по
ред

Населено
място
/землище/

Масиви, за които да се осигури
пространствена изолация

1

Алваново

Масив № 27

2

Пробуда

Масиви № № 10, 11

3

Съединение

Масиви № № 4, 5

Култура

Слънчоглед
хибрид
Слънчоглед
хибрид
Слънчоглед
хибрид

Необходима
простр.
изолация
/метри/
1500
1500
1500

В района на пространствената изолация попадат площи от землищата на следните
населени места: Алваново, Баячево, Васил Левски, Ловец, Макариополско, Пробуда и
Съединение.
Съгласно чл. 29, ал. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал, собствениците или
ползвателите на земите, обхванати от пространствената изолация, не могат да ги засяват с
растения - опрашители на слънчогледа или преносители на вируси.
Посевите, които са засяти в нарушение на настоящата заповед, подлежат на
унищожаване, като разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя.

Кметовете и кметските наместници да връчат копие от настоящата заповед на
собствениците и ползвателите, обработващи земеделски земи, дворни места и ясаци в
посочените села и техните землища, срещу подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халиме Ахмедова – директор на
дирекция ИР.

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ / П /
Заместник-кмет на Община Търговище
За Кмет,
съгласно Заповед № З-01-425/22.06.2017 г.

Съгласували:
Емине Якубова – заместник-кмет на Община Търговище
Халиме Ахмедова – директор на дирекция ИР
Десислава Мирева – юрисконсулт в дирекция – АПСО
Изготвил:
Румяна Савова – главен експерт в дирекция ИР

