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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З-01-565
гр. Търговище, 04.08.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, т. 2, във връзка с с чл. 100 от
Административнопроцесуалния
кодекс,
във
връзка
с
подадено
заявление
с
вх. № 26-00-679/01.08.2017 г. от управителя на „МИГ – 14” ООД гр. Търговище,
ЗАПОВЯДВАМ:
Възобновявам производството по издаване на влязъл в сила административен акт,
предвид подаване на заявление от страна в производството- „МИГ – 14” ООД, поради
възникнали нови обстоятелства от съществено значение за издаване на акта, които при
решаването на въпроса от административния орган не са били известни, както и поради
следните
МОТИВИ:
Подадено е Заявление с вх. № 26-00-679/01.08.2017 г. от управителя на „МИГ – 14” ООД
гр. Търговище за отпадане на необходимостта от осигуряване на пространствена изолация за
производство на хибриден слънчоглед през стопанската 2017 – 2018 година в землищата на
гр. Търговище и кв. „Бряг”, гр. Търговище. Издаденият админситративен акт е влязъл в сила, не
е подлежал на оспорване по административен ред и са открити нови обстоятелства от
съществено значение за издаването му, а именно: договаряне със засегнати от пространствена
изолация от 1500 м зърнопроизводители. В този смисъл са налице изискванията на чл. 99, т. 2
от АПК за измеменение на акта.
Във връзка с гореизложените мотиви:
ИЗМЕНЯМ:
Заповед № З-01-434/23.06.2017 г., както следва:
В таблицата отпадат № 1 и № 2.
Пространствена изолация следва да се осигури за следните землища от Заповедта:
№ 3 – Васил Левски
№ 4 – Острец
№ 5 – Надарево.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
получаването й.
В района на пространствената изолация попадат площи от землищата на следните
населени места: Алваново, Баячево, Васил Левски, Дългач, Ловец, Надарево, Осен, Острец и
Пробуда.

Препис от заповедта да се връчи на главния специалист в кв. „Бряг”, гр. Търговище и на
кметовете на с. Давидово и с. Васил Левски, които да уведомят собствениците и ползвателите
на земеделски земи за изменението на Заповед № З-01-434/23.06.2017 г.
В останалата част заповед № З-01-434/23.06.2017 г. остава непроменена.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халиме Ахмедова – директор на
дирекция ИР.
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