
 

                                   УТВЪРДИЛ:............................................ 

                                                                                          /ПЕТЪР КИРОВ/  

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО   

 

 

П Р О Т О К О Л 

за допълнително разпределение в землището на с.Чернозем 

 

 Днес 01.06.2022 г. от 14.00 часа, на основание чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ и протокол от 19.04.2022г. за разпределение на пасища, мери и 

ливади в землището на гр.Елхово,  комисия назначена със Заповед № РД-68/04.02.2022 г. на Кмета на 

община Елхово в състав: 

            Председател:Пепа Кючукова – зам.кмет на община Елхово 

                    Членове:1.Галина Янузова – гл.експерт СУ ОС  и Екология 

                                   2.Атанаска Каишева-гл.специалист ТСУС 

                                   3.Даниела Трендафилова-гл.юрисконсулт на община Елхово 

                                   4.Христо Гечев-кмет на с.Гранитово 

се събра да разпредели допълнително в землището на с.Чернозем,  поради недостиг на площи от ОПФ в 

землището на гр.Елхово необходимата за правоимащия кандидат Калин Станимиров Петков 

ЕИК180179897 за ЖО/стар № 8700-0524/, находящ се в землището на гр.Елхово  площ, в размер на 

323.878дка/I-VII кат./  

           Присъстват всички членове на комисията, които представиха на председателя декларации по 

чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, удостоверяващи, че нямат качество на „свързано лице“ по смисъла на 

Търговския закон с участника в процедурата.  

           Комисията, след като прецени, че са налице условията на закона за провеждане на заседание, 

пристъпи към работа по преценка на наличието на необходимите площи, находящи се в землището на 

с.Гранитово. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 

1.На основание  чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ допълнително определя необходимата за лицето Калин 

Станимиров Петков, ЕИК180179897  площ в размер на 323,589дка, притежаващ регистриран 

животновъден обект и разпределя поземлени имоти в землището на с.Чернозем/съседно на гр.Елхово 

землище/, както следва: 

№ № имот дка нтп Местност К-я 

1 81121.10.1 173.299 Пасище Ченге дере VI 

2 81121.120.154 21.634 Пасище Брястов дол VII 

3 81121.240.701 66.679 Пасище Налбантското V 

4 81121.270.73 1.739 Пасище Герена I 

5 81121.470.78 60.238 Пасище Герена I 

    323.589       
 

Протоколът  да се обяви в кметството и  да се публикува на интернет страницата на общината и може да 

се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. 

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго. 

     

                                                                                                               Комисия: 

                                                                                                        Председател : …………… 

                                                                                                               Членове : 1. ………… 

                                                                                                                                2. ……........ 

                                3. ………… 

                     4 …………. 
 

 


