РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” -ЯМБОЛ

ОДОБРЯВАМ: /П/
/Стоян Кунев/
Директор на ОД „Земеделие” Ямбол

ПРОТОКОЛ
Днес 20.06.2019 г., на основание чл.37и, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.100, ал.7 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ), в изпълнение на Заповед № РД04-14/05.06.2019 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол, комисия в състав:
Председател: Пенка Михайлова-Трифонова – Гл. директор на ГД „АР” в ОД
„Земеделие”Ямбол
Членове:
1. Донка Атанасова Георгиева – Началник ОСЗ гр.Елхово
2. Тодор Железов - началник ОСЗ Стралджа
3. Живко Тодоров – началник ОСЗ „Тунджа-Ямбол“
4. Красимир Желев – главен юрисконсулт в ОД „Земеделие”Ямбол и
5. инж.Диана Чолакова-Майсторова - ст. експерт в ОД „Земеделие”Ямбол
се събра в стая № 9 на ОД „Земеделие” Ямбол със задача: Да разгледа постъпили заявления от
общините Стралджа, Тунджа и Болярово и разпредели допълнително необходимата за всеки
кандидат площ от държавния поземлен фонд по реда на чл.37и, ал.10, във връзка с чл.37и, ал.4
от ЗСПЗЗ.
В законоустановения по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ срок в ОД „Земеделие” са постъпили
общо 23 заявления, изпратени от общините Стралджа, Тунджа и Болярово, както следва:
 С писмо изх.№ ИДОС-304/27.05.2019 г., получено в ОД „Земеделие” Ямбол с
вх.№ РД-12-02-154/31.05.2019 г., община Стралджа изпраща 7 бр. заявления и протокол по
37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ. Приложените заявления са за следните животновъди:
1. Павлин Тодоров Желев, живущ в с.Зимница, общ.Стралджа
2. ЕТ «М енд Б – Янко Митев», със седалище и адрес на управление гр.Ямбол;
3. Стоян Стефанов Георгиев, живущ в гр.Стралджа;
4. Георги Стефанов Неделчев, живущ в гр.Стралджа;
5. «Златно руно-08» ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен,
6. Пенка Петкова Панайотова, живуща в с.Чарда, общ.Стралджа и
7. Цонко Георгиев Атанасов, живущ в гр.Стралджа.
 Община Тунджа изпраща следните преписки:
1. С писмо изх.№ 2400-497/10.06.2019 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№ РД12-04-5/10.06.2019 г. - преписката на Господин Динев Динев, за землището на
с.Ханово;
2. С писмо изх.№ 2400-496/10.06.2019 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№ РД12-04-6/10.06.2019 г. - преписка на Ефтим Петков Вълчев, за землището на
с.Голям манастир и
3. С писмо изх.№ 2400-499/11.06.2019 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№ РД12-04-7/11.06.2019 г. - заявление на Иванка Гочева Павлова.
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 С писмо изх.№ 94-00-551(1)/10.06.2019 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№
РД-12-04-9/18.06.2019 г. община Болярово изпраща 13 заявления на кандидати за ПМЛ от
ДПФ, както следва:
1. Стоян Динев Стоянов – 1 бр.;
2. Георги Стефанов Количев – 1 бр.;
3. Христо Стоянов Николов - 1 бр.;
4. Христо Христов Николов - 2 бр.;
5. „Агролес Димов” ЕООД – 3 бр.;
6. ЕТ „Агроном – Димитър Димов” – 2 бр. и
7. ЕТ „Интер Универс Иван Василев” – 3 бр. заявления.
Членовете на комисията представиха на председателя декларации по чл.100, ал.7 от
ППЗСПЗЗ, удостоверяващи, че нямат качество на „свързано лице” по смисъла на Търговския
закон с участник в процедурата или с членове на неговите управителни, или контролни
органи.
Списъци на свободните имоти с НТП „пасище, мера”, „пасище с храсти” и „ливада” от
ДПФ по общини, землища и номера на имоти, одобрени със Заповеди на министъра на
земеделието, храните и горите №№ РД 46-89/27.02.2019 г. и РД 46-267/12.06.2019 г. са
публикувани на интернет страницата на дирекцията и са изложени на информационните табла
на ОД „Земеделие“ и ОСЗ, съгласно изискванията на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ.
С цитираните заповеди в област Ямбол са разрешени за предоставяне под наем и
аренда 269 бр. ПМЛ с обща площ 27214,211 дка, в т.ч.:
- в община Болярово – 69 имота с обща площ 6401,544 дка
- в община Елхово – 81 имота с обща площ 12220,468 дка
- в община Стралджа – 44 имота с обща площ 2080,973 дка и
- в община Тунджа – 75 имота с обща площ 6511,226 дка.
Комисията разгледа получените заявления, приложените към тях документи и протоколи
по 37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ по общини, както следва:
І. Заявления, постъпили от Община Стралджа:
1. За Павлин Тодоров Желев, собственик на Ж.О. в землището на с.Зимница,
общ.Стралджа са приложени следните документи:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС118/11.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 – образец) и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ – (образец).
В приложение 1 към заявлението са описани 120 бр. говеда, равняващи се на 100,8 Ж.Е.
При проверка извършена в платформа за междурегистрови връзки и автоматизиран
обмен в Държавната администрация „Regix“ в „Справка за животни в ОЕЗ“ (обекти с
епизодично значение) в Регистър животните и животновъдните обекти на БАБХ на Павлин
Желев към 11.03.2019 г. са регистрирани 105 говеда, равняващи се на 97,40 Ж.Е.
Описа на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2) не е попълнен
коректно – изброени са само №№ на имоти, без да е описана площ, землище, основание за
ползване и краен срок за действие на договора.
С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на Павлин Тодоров Желев, са разпределени
ПМЛ от ОПФ в с.Зимница, представляващи 2 имота с обща площ 12,100 дка.
В изпълнение на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за землището на с.Зимница за индивидуално
ползване са определени 40 ПИ с НТП – пасища, мера.
Комисията не е разпределила на Павлин Тодоров Желев ПМЛ от ОПФ в съседни
землища, при условие, че в землището на с.Чарда за индивидуално ползване са определени 17
ПИ с НТП – пасища, мера, в землището на гр.Стралджа за индивидуално ползване са
определени 121 ПИ с НТП – пасища, мера.
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2. За ЕТ «М енд Б – Янко Митев», собственик на Ж.О. в землището на с.Воденичане са
приложени следните документи:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС109/06.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец);
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец и
- Пълномощно.
В приложение 1 към заявлението са описани 9 бр. говеда, 1175 бр.овце и 29 бр.кози,
равняващи се на общо 189,2 Ж.Е. В „Справка за животни в ОЕЗ“ извлечена от „Regix“, в ЖО
№ 1166140011 /стар 8693-0173/ на ЕТ «М енд Б – Янко Митев» към 06.03.2019 г. са
регистрирани 9 бр. говеда, 999 бр.овце и 13 бр.кози, равняващи се на общо 159,20 Ж.Е.
С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на ЕТ «М енд Б – Янко Митев» не са
разпределени ПМЛ от ОПФ в с.Воденичане или в съседни землища, поради желанието му да
получи площи попадащи само в специализирания слой допустим за подпомагане по схеми и
мерки за единица площ. Посоченото искане, не следва да бъде причина, комисията да не
изпълни задължения си, като разгледа заявлението и разпредели имоти, съгласно чл.37и, ал.4
от ЗСПЗЗ.
По чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за землището на с.Воденичанеза за индивидуално ползване са
определени 40 ПИ с НТП – пасища, мера, за с.Чарда за индивидуално ползване има 17 ПИ с
НТП – пасища, мера, в землището на гр.Стралджа за индивидуално ползване са 121 ПИ с НТП
– пасища, мера, в землището на с.Джинот за индивидуално ползване са определени 17 ПИ с
НТП – пасища, мера и 1 ливада, в землището на с.Палаузово за индивидуално ползване има 39
ПИ с НТП – пасища, мера и 6 ливади, в землището на с.Маленово за индивидуално ползване
са 71 ПИ с НТП – ПМЛ.
3. За Стоян Стефанов Георгиев, притежаващ Ж.О. в гр.Стралджа са приложени:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС102/01.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец) и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец.
В приложение 1 към заявлението са описани 129 бр. говеда, равняващи се на 120,6 Ж.Е.
В „Справка за животни в ОЕЗ“ на Стоян Георгиев към 01.03.2019 г. са регистрирани 128
говеда и 1 кон, равняващи се на общо 121,00 Ж.Е.
С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на Стоян Стефанов Георгиев, са
разпределени ПМЛ от ОПФ в гр.Стралджа, представляващи части от 3 имота с обща площ
35,000 дка.
По чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за землището на гр.Стралджа за индивидуално ползване са
определени 121 ПИ с НТП – пасище.
Комисията не е разпределила на Стоян Георгиев ПМЛ от ОПФ в съседни землища, при
условие, че има налични.
4. За Георги Стефанов Неделчев, собственик на Ж.О. в гр.Стралджа, са изпратени
следните документи:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС101/01.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец) и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ – (образец).
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В приложение 1 към заявлението са описани 20 бр. говеда, равняващи се на 18,0 Ж.Е.
С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на Георги Стефанов Неделчев не са
разпределени ПМЛ от ОПФ в гр.Стралджа или в съседни землища, поради желанието му да
получи площи попадащи само в допустимия за подпомагане слой. Посоченото искане, не
следва да бъде причина, комисията да не изпълни задължения си, като разгледа заявлението и
разпредели имоти, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
5. За «Златно руно-08» ООД със седелище и адрес на управление гр.Сливен,
притежаващи ЖО в с.Воденичане, са приложени:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС108/05.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец) и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец.
С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на «Златно руно-08» ООД не са
разпределени ПМЛ от ОПФ в с.Воденичане или в съседни землища, поради желанието на
дружеството да получи площи попадащи само в допустимия за подпомагане слой. Същото, не
следва да бъде причина, комисията да не изпълни задължения си, като разгледа заявлението и
разпредели имоти, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
В ОД «Земеделие» Ямбол е постъпило заявление вх.№ РД-12-02-138/03.06.2019 г. от
управителя на «Златно руно-08» ООД, относно промени във вида и броя на ПСЖ в ЖО в
с.Воденичане.
6. За Пенка Петкова Панайотова, собственик на Ж.О. в с.Зимница са приложени
документи, както следва:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС115/07.03.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец) и
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец).
В приложение 1 към заявлението са описани 30 бр. говеда, равняващи се на 30,0 Ж.Е.
С протокол от 28.03.2019 г. на Пенка Панайотова, не са разпределени ПМЛ от ОПФ в
с.Зимница, поради желанието да получи площи попадащи само в допустимия за подпомагане
слой. С протокол от 03.05.2019 г. на Пенка Панайотова, са разпределени ПМЛ в съседното
с.Чарда, представляващи 2 имота с обща площ 78,243 дка.
По чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за землището на с.Зимница за индивидуално ползване са
определени 40 ПИ с НТП – пасища и мери, в землището на с.Чарда за индивидуално ползване
са определени 17 ПИ, в гр.Стралджа за индивидуално ползване има 121 ПИ с НТП – пасище.
7. За Цонко Георгиев Атанасов, притежаващ Ж.О. в с.Атолово са приложени:
- Заявление за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ – вх.№ ИДОС52/05.02.2019 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец);
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец);
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец и
- Справка за дейността на Цонко Георгиев Атанасов, извлечена от Регистъра на ЗС.
В приложение 1 към заявлението са описани 217 бр. говеда над двегодишна възраст и 40
бр. на възраст от 6 месеца до 2 години – за месо.
В „Справка за животни в ОЕЗ“ на Цонко Атанасов към 01.03.2019 г. са регистрирани 257
говеда, всички за мляко и 1 кон, равняващи се на общо 242,00 Ж.Е.
В описа за на собствени и ползвани ПМЛ, некоректно е отразена площта на имот от
ДПФ в землището на с.Воденичане.
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С протоколи от 28.03.2019 г. и 03.05.2019 г. на Цонко Атанасов не са разпределени ПМЛ
от ОПФ в с.Атолово или в съседни землища, поради желанието на лицето да получи площи
попадащи само в допустимия за подпомагане слой. Същото, не следва да бъде причина,
комисията да не изпълни задължения си, като разгледа заявлението и разпредели имоти,
съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
По чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за землището на с с.Атолово, за индивидуално ползване е
определен 1 ПИ с НТП – ПМЛ, в землището на гр.Стралджа за индивидуално ползване има
121 ПИ с НТП – пасище.
В приложения протокол от 03.05.2019 г. и публикувания на електронната страница на
общ.Стралджа протокол от 28.03.2019 г., няма информация, относно условията на чл.37и, ал.1
от ЗСПЗЗ: Пасищата, мерите и ливадите от ДПФ и ОПФ се отдават под наем или аренда по
реда на чл.24а, ал.2 на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи
по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
При проверка на изпратените документи и информацията публикувана на официалната
страница на община Стралджа, а именно: протокол от 28.03.2019 г. за разпределение на
общински пасища и мери между правоимащи собственици на животновъдни обекти и списък
на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, приет с решение № 567 по т.14
от дневния ред на проведена на 07.02.2019 г. сесия № 39 на Общински съвет Стралджа, се
констатира неспазване на процедурата по чл.37и от ЗСПЗЗ.
В протокола липсват данни описани в ал.7 на чл.37и от ЗСПЗЗ: „При недостиг на
пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землището към
разпределените по реда на ал. 6 имоти, съответната комисия извършва допълнително
разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се
прилага до изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на нормата по ал.4.
Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област“.
Не се констатира, че е изчерпан ОПФ с НТП – ПМЛ в землището и съседно на
животновъдния обект землище и съответно, дадения животновъд има право на допълнително
разпределение от ДПФ, по реда на чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ.
С писмо наш изх.№ РД-12-02-154-1 от 05.06.2019 г., Кмета на Община Стралджа и
комисията определена с негова Заповед № 3-145/07.03.2019 г., са уведомени за установеното.
Със същото е поискано предприемане на последващи действия за отстраняването им.
С писмо вх.№ РД-12-02-154-2/10.06.2019 г. г-н Атанас Киров – кмет на община
Стралджа, ни уведомява, че сроковете по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ са изтекли, поради което не
следва да се разпределят нови ПМЛ от ОПФ.
ІІ. Заявления, постъпили от Община Тунджа:
1. За Господин Динев Динев, собственик на Ж.О. в землището на с.Ханово, са
изпратени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Копие от лична карта;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект,
регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Протокол на общ. Тунджа от 24.04.2019 г. за разпределение на свободни ПМЛ, по реда
на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Ханово;
- Протокол на общ. Тунджа от 31.05.2019 г. за разпределение на свободни ПМЛ, по реда
на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ в съседни землища на с.Ханово;
- Заявление до кмета на община Тунджа, за отказ на част от разпределените имоти;
В приложение 1 към заявлението са описани 6 бр. говеда над двегодишна възраст за месо
и 52 бр. овце от местни /автохтонни/ породи. Същото е некоректно попълнено.
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В „Справка за животни в ОЕЗ“ на Господин Динев към 06.03.2019 г. са регистрирани 6
бр. говеда над двегодишна възраст за месо и 52 бр. овце над 12 месеца, които не са от местни
/автохтонни/ породи. При проверка извършена в сайта на БАБХ - Дребни преживни животни
автохтонни породи на възраст над 12 месеца, същият не е открит.
Притежаваните ПСЖ се равняват общо на 13,80 Ж.Е., за което се полагат 237 дка ПМЛ
от 1 до 7 категория.
Изпратеното приложение 2 е попълнено некоректно – не са описани ползвани ПМЛ, а са
посочени имоти от ОПФ и ДПФ, които лицето желае да „наеме“.
С протокол от 24.04.2019 г. на Господин Динев, са разпределени ПМЛ от ОПФ в
с.Ханово, представляващи 9 бр. ПИ с обща площ 280,800 дка /1-7 категория/.
В протокола на община Тунджа от 31.05.2019 г. е посочено, че на Господин Динев Динев
са разпределени ПМЛ от ОПФ до размера на полагащите се в землището на с.Ханово. В
заявлението на лицето е изразено искане за предоставяне на земи от ДПФ в същото землище.
2. За Ефтим Петков Вълчев, собственик на Ж.О. в с. Голям манастир, са изпратени
следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Заявление от 05.06.2019 г. до кмета на община Тунджа, за отказ на разпределените в
землището на с.Крумово имоти;
- Заявление от 30.05.2019 г. до кмета на община Тунджа, за отказ на имоти в землището
на с.Голям манастир, предоставени с договор № 007240/19.12.2018 г.
- Заявление от 15.05.2019 г. до кмета на община Тунджа, за отказ на част от
разпределените в с.Голям манастир имоти;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект,
регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Протокол на общ. Тунджа от 24.04.2019 г. за разпределение на свободни ПМЛ, по реда
на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Голям манастир;
- Протокол на общ. Тунджа от 31.05.2019 г. за разпределение на свободни ПМЛ, по реда
на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ в съседни землища на с.Г. манастир;
В приложение 1 към заявлението са описани 697 бр. овце от местни /автохтонни/ породи.
Регистрираните ПСЖ се равняват на 104,55 Ж.Е. За тях се полагат 2091 дка ПМЛ от 1 до 7
категория.
С протокол от 24.04.2019 г. на Ефтим Вълчев, са разпределени ПМЛ от ОПФ в с.Голям
манастир - 2 бр. ПИ с обща площ 916,986 дка, приравнени към 1-7 категория – 483,938 дка.
С протокол на община Тунджа от 31.05.2019 г. на Ефтим Вълчев, са разпределени ПМЛ
от ОПФ в землището на с.Крумово, /съседно на с.Голям манастир/, представляващи 2 бр. ПИ с
обща площ 213,815 дка/1-7 категория/.
3. За Иванка Гочева Павлова е изпратено само заявление по 37в, ал.9 от ЗСПЗЗ.
Същата не е подала заявление за разпределение на ПМЛ от ОПФ по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.
ІІІ. Заявления, постъпили от Община Болярово:
1. В преписката на Стоян Динев Стоянов собственик на Ж.О. в землището на
с.Иглика, са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ,
с изброени имоти, които иска да му бъдат предоставени;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО, регистриран в
Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 08.03.2018 г. от Интегрираната
информационна система на БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за ПИ в с.Иглика, предоставени с протокол
по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
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- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в с.Шарково, предоставени с
протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Писмо от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Справка за липса на изискуеми вземания към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци (МД и ТБО);
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
2. За Георги Стефанов Количев собственик на Ж.О. в землището на с.Малко
Шарково, са изпратени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ
с посочен имот, които желае да му бъде предоставен;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО, регистриран в
Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти, предоставени с протокол по 37и,
ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в с.Шарково, предоставени с
протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Удостоверение от БАБХ за вписан животновъден обект;
- Копие на Регистрационна карта на земеделски производител.
3. За Христо Стоянов Николов собственик на Ж.О. в землището на с.Малко Шарково,
са приложени:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ
с посочен имот, които иска да му бъде разпределен;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО, регистриран в
Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 01.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за съгласие да подпише договор за имоти, предоставени с протокол по
37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
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- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с изброени имоти, които желае да му бъдат
предоставени в землище с.Воден;
- Извлечение от протокол от 25.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за съгласие да подпише договор за имоти в с.Воден, разпределени с
протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Удостоверение от БАБХ за регистриран животновъден обект;
- Копие на Регистрационна карта на земеделски производител.
- Договор за наем на земеделска земя от ОПФ от 21.05.2019 г.
В ОД „Земеделие“ Ямбол е получена молба вх.№ РД-10-22/19.06.2019 г. за
разпределение на ПМЛ от ДПФ в съседната община Елхово – землища Лесово, Кирилово и
Малък манастир.
4. За Христо Христов Николов, собственик на Ж.О. в землището на с.Малко Шарково
и Ж.О. в землището на гр.Болярово, са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ за ЖО в с.Малко Шарково, с посочен имот, които
иска да му бъде разпределен;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ за ЖО в с.Болярово, с посочен имот, които иска да
му бъде разпределен;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за ЖО в с.М. Шарково;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за ЖО в с.Болярово с
изброени ПИ, които иска;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО в с.М. Шарково,
регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 01.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО в с.Малко Шарково;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО в гр.Болярово,
регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 01.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО в гр.Болярово;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за съгласие да подпише договор за част от имотите, предоставени с
протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за ПИ в гр.Болярово, разпределен с протокол
по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с искане за ПИ в с.Шарково;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за за ПИ в с.Шарково, разпределени с
протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
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- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Удостоверение № 143/27.02.2017 г. от БАБХ за регистриран ЖО в с.Малко Шарково
- Удостоверение № д-687/07.02.2019 г. от БАБХ за регистриран ЖО в гр.Болярово;
- Копие на Регистрационна карта на земеделски производител.
- Договор за наем на зем. земя от ОПФ от 22.05.2019 г. за имоти в с.М. Шарково;
- Договор за наем № 1462 на зем. земя от ОПФ от 22.05.2019 г. за имот в с.Воден;
- Договор за наем на земеделска земя от ОПФ от 22.05.2019 г. за ПИ в сгр.Болярово
В ОД „Земеделие“ Ямбол е получена молба вх.№ РД-10-21/19.06.2019 г. за
разпределение на конкретни ПИ от ДПФ в землища Болярово, М. Шарково, Дъбово, Горска
поляна и Денница.
5. За „Агролес Димов” ЕООД собственик на Ж.О. в землището на с.Голямо Крушево
и 2 бр. Ж.О. в с.Стефан Караджово, са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ за Ж.О. в с.Голямо Крушево с молба за
разпределение на ПИ в гр.Болярово, с.Г. Крушево, с.Ружица и с.Ст. Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ за Ж.О.8725-0250 в с.Ст.Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ за Ж.О.8725-0257 в с.Ст.Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за Ж.О. в с.Г. Крушево;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за Ж.О. 8725-0250 в с.Ст.Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за Ж.О. 8725-0257 в с.Ст.Караджово;
- Приложение 1 - Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в Ж.О. в с.Г. Крушево,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 1 - Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в Ж.О. 8725-0250 в
с.Стефан Караджово, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 1 - Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в Ж.О. 8725-0257 в
с.Стефан Караджово, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО в с. Г. Крушево;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО 8725-0250 в с. Ст. Караджово;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО 8725-0257 в с. Ст. Караджово;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за желание да подпише договор за част от имотите в с.Г. Крушево и
с.Ружица, предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за част от имотите в. с.Г. Крушево, с.Ст.
Караджово и с.В. извор, предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Г. Крушево;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за Ж.О. 8725-0250 в с.Ст.Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за Ж.О. 8725-0257 в с.Ст.Караджово;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имотите, предоставени с протокол по 37и,
ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
гр. Ямбол 8600, ул. "Жорж Папазов" № 9, ет.5
Тел: (+359046) 66 18 54, Факс: (+359046) 66 18 53

9

- Копие на Регистрационна карта на земеделски производител.
- Договор за наем № 1442 на зем. земя от ОПФ от 15.05.2019 г. за имоти в с.Г. Крушево;
- Договор за наем № 1472 на зем. земя от ОПФ от 28.05.2019 г. за ПИ в с.Ружица.
6. За ЕТ ”Агроном – Димитър Димов” собственик на Ж.О. в землището на с.Ружица и
с.Вълчи извор са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с. Ружица с молба за разпределение на
ПИ в гр.Болярово, с.Г. Крушево, с.Ружица и с.Ст. Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с. Вълчи извор;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за Ж.О. в с.Ружица;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за Ж.О. в с.В.извор;
- Приложение 1 Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в Ж.О. в с.Ружица,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 1 Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в Ж.О. в с.В.извор,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО в с. Ружица;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО в с. В. извор;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за желание да подпише договор за част от имоти, предоставени с
протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за част от имоти, предоставени с протокол
по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Ружица;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Вълчи извор;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имотите, предоставени с протокол по 37и,
ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Копие на Регистрационна карта на земеделски производител.
- Договор за наем № 1471 на зем. земя от ОПФ от 28.05.2019 г. за ПИ в с.Ружица.
7. За ЕТ „Интер Универс Иван Василев” собственик на Ж.О. в землището на
с.Стефан Караджово, с.Г. Крушево и с.Вълчи извор са изпратени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Стефан Караджово с молба за
разпределение на ПИ в гр.Болярово, с.Г. Крушево, с.Ружица и с.Ст. Караджово;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Голямо Крушево;
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Вълчи извор;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за Ж.О. в с.В. извор;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за Ж.О. в с. Г. Крушево;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за Ж.О. в Ст. Караджово;
- Приложение 1 Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО в с.В. извор,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Приложение 1 Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО в с. Г. Крушево,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
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- Приложение 1 Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в ЖО в с. Ст. Караджово,
регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО рег.№ 1258810003 (8723-0030) в с. В. извор;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО рег.№ 1588100020 (8729-0240) в с. Г. Крушево;
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 06.03.2019 г. от Интегрирана
информационна система на БАБХ за ЖО рег.№ 6920860033 (8725-0248) в с. Ст. Караджово;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 10.04.2019 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за желание да подпише договор за само за 1 имот от разпределените с
протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти, разпределените с протокол по 37и,
ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с.Вълчи извор;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с. Голямо Крушево;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за Ж.О. в с. Стефан Караджово;
- Извлечение от протокол от 22.05.2019 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имотите, предоставени с протокол по 37и,
ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Справка от ОД „Земеделие“ Ямбол за липса на задължения към ДПФ и неизплатени
суми за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
- Списък на собственици и ползватели на Ж.О., попълнен от ОД на ДФ „Земеделие”
Ямбол за липса на задължения към ДФ „Земеделие”;
- Информация от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения по чл.87,
ал.11 от ДОПК;
- Удостоверение от община Болярово по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Копие на Регистрационна карта на земеделски стопанин.
- Договор за наем № 1470 на зем. земя от ОПФ от 28.05.2019 г. за ПИ в с.Г. Крушево.
Комисията разгледа подадените заявления, обявените на официалния сайт на община
Болярово Протоколи от 10.04.2019 г. и 22.05.2019 г. за разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда
на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и списъка на пасища, мери и ливади общинска собственост за
индивидуално ползване – Приложение 1, приет с решение на Общински съвет Болярово.
Комисията не може по безспорен начин да установи, изпълнено ли е изискването на
чл.37и, ал.7, пр.2 от ЗСПЗЗ: „Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския
поземлен фонд или до достигане на нормата по ал.4. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.“
На база направените констатации, комисията
РЕШИ:
І. Не разпределя ПМЛ от ДПФ за стопанска 2019/2020 г. на заявителите от община
Стралджа, поради неспазване разпоредбите на чл.37и, ал. 7 и 9 от ЗСПЗЗ, а именно: „При
недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към
разпределените по реда на ал. 6 имоти, съответната комисия извършва допълнително
разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се
прилага до изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на нормата по ал.4.
Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област“.
„При недостиг на ПМЛ от ОПФ след разпределението по ал.7 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 предоставя
служебно на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице
протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на
имоти от държавния поземлен фонд“.
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ІІ. Не разпределя ПМЛ от ДПФ за стопанска 2019/2020 г. на Господин Динев Динев.
С протокол от от 24.04.2019 г. на лицето, са разпределени ПМЛ от ОПФ в с.Ханово, до
размера на полагащите се.
ІІІ. Не разглежда заявление по 37в, ал.9 от ЗСПЗЗ от Иванка Гочева Павлова. Не е
спазена процедурата по чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ. Иванка Павлова не е подала заявление за
разпределение на ПМЛ от ОПФ по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.
ІV. Спира образуваното административно производство за община Болярово, до
изясняване на обстоятелствата, относно разпоредбите на чл.37и, ал.7, пр.2 от ЗСПЗЗ изчерпване на имотите от ОПФ или достигане на нормата по ал.4. Разпределението се
извършва последователно в съседното землище, община и област.“
На основание чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ, настоящия протокол
се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ Болярово, ОСЗ Стралджа, ОСЗ „Тунджа-Ямбол“
гр.Ямбол, публикува се на интернет страниците на общини Стралджа, Болярово, Тунджа и ОД
„Земеделие” Ямбол.
Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в
14-дневен срок пред Районен съд гр.Ямбол и Районен съд гр.Елхово.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.

Комисия:

Председател:

/п/
/П. Михайлова/

Членове: 1. /п/
/Донка Георгиева /
3.
/п/
/ Живко Тодоров/

2.
/п/
/Тодор Железов /

4.

/п/
/Кр. Желев /

5. /п/
/инж.Д. Майсторова /
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