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   О Б Щ И Н А    А Й Т О С 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ………/П/………… 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 
 

 П Р О Т О К О Л 

 

  Днес 16.04.2018г. се проведе заседание на комисия в състав:  

Председател: Нина Петкова – Началник отдел „Общинска собственост” Община Айтос  

Членове: Красимира Георгиева – външен експерт, юрист 

        Веселина Христова - ст. експерт в отдел „Общинска собственост” Община Айтос 

        Васил Йончев – ст. експерт в отдел „Общинска собственост” Община Айтос 

        Кмет/Кметски наместник на съответното населено място,  

назначена със Заповед №РД-08-189/20.03.2018г. на  Кмета  на Община Айтос.  

Задачата на комисията е да разпредели имотите - пасища и мери от ОПФ, определени 

с Решение №449/28.02.2018г. на ОбС-Айтос за индивидуално ползване за стопанската 

2018/2019г. между правоимащите собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, подали заявления по образец в Община Айтос, съгласно 

чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. 

Комисията разгледа всички подадени заявления и приложените към тях документи по 

землища. Описаният брой животни по видове бе приравнен, съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ, 

към съответните животински единици. 

След като съобрази констатациите при прегледа на документите и законовите 

разпоредби, комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1.Допуска до разпределение следните правоимащи: 

 

-за землище гр.Айтос 

1. Йордан Стойков Стойков 

2. Георги Стойков Сливовски 

3. Иван Станев Киришев 

 

-за землище с.Дрянковец 

 Шефика Мехмед Шаиб 

 

-за землище с.Лясково 

1. Румен Боев Боев 

2. Станка Пеева Казакова 
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-за землище с.Пещерско 

 Хатче Исуф Али 

 

-за землище с.Черна могила 

1. Мехмед Расим Мустафа 

2. Хасан Адем Ереджеб 

3. Мехмед Хасан Мехмед 

4. Хасан Ибрям Хасан 

 

-за землище с.Черноград 

 Шефика Мехмед Шаиб 

 

 

2. Разпределя имотите - пасища и мери от ОПФ, определени с Решение №449/28.02.2018г. на 

ОбС-Айтос  за индивидуално ползване, както следва: 

 

2.1.Землище гр.Айтос 

Пасища и мери  в гр.Айтос -302,918 дка 

Свободни пасища и мери  в с. Дрянковец – 67,394 дка 

Пасища и мери в с.Караново – 181,707 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища 

и мери в с. Караново; Землище Караново е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Карагеоргиево -120,510 дка/Няма подадени заявления за ползване на 

пасища и мери в с. Карагеоргиево; Землище Карагеоргиево е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Малка поляна -677,126 дка/Няма подадени заявления за ползване на 

пасища и мери в с. Малка поляна; Землище Малка поляна е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Мъглен -73,187 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища и 

мери в с. Мъглен/ 

Свободни пасища и мери  в с. Пещерско – 37,059 дка 

Пасища и мери в с.Пирне – 10,709 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища и 

мери в с. Пирне; Землище Пирне е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Поляново -313,226 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища 

и мери в с. Поляново; Землище Поляново е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Съдиево -299,255 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища и 

мери в с. Съдиево; Землище Съдиево е съседно на землище Айтос/ 

Пасища и мери  в с. Чукарка -148,808 дка/Няма подадени заявления за ползване на пасища и 

мери в с. Чукарка/ 

Обща площ за разпределение на правоимащите от гр. Айтос – 2231,899дка 

Разпределени 2231,899дка съгласно Приложение 1 

 

2.2.Землище с.Дрянковец 

Пасища и мери в с.Дрянковец – 688,680 дка 

Разпределени 119,476 дка съгласно Приложение 2 

Остават свободни 569,204 дка, разпределени в гр.Айтос и с.Черна могила, съгласно 

Приложение 1 и Приложение 5 

 

2.3.Землище с.Лясково 

Пасища и мери в с.Лясково – 109,273 дка 

Разпределени 109,273 дка съгласно Приложение 3 
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2.4.Землище с.Пещерско 

Пасища и мери в с.Пещерско – 297,603 дка 

Разпределени 260,544 дка съгласно Приложение 4 

Остават свободни 37,059 дка, разпределени в гр.Айтос съгласно Приложение 1 

 

2.5.Землище с.Черна могила 

Пасища и мери в с.Черна могила – 127,546 дка 

Свободни пасища и мери  в с. Дрянковец – 501,810 дка 

Обща площ за разпределение на правоимащите от с. Черна могила – 629,356 дка 

Разпределени 629,356 дка съгласно Приложение 5 

 

2.6.Землище с.Черноград 

Пасища и мери в с.Черноград – 118,134 дка 

Разпределени 118,134 дка съгласно Приложение 6 

 

 Разпределението на пасищата и мерите от ОПФ в землищата на съставните села на 

Община Айтос се извърши с участието на Кмета на съответното населено място, като 

комисията се съобрази със становището на кмета/кметския наместник. 

  

3. На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ протоколът, ведно с приложенията /1-6/ се 

обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се 

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

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

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.............../П/................................ 

 Нина Петкова  

 

2.............../П/................................ 

 Красимира Георгиева 

 

3.............../П/................................ 

 Веселина Христова 

 

4.............../П/............................... 

Васил Йончев  

 

5.............../П/....................................... 

Севие Пехливанова-кмет с.Дрянковец 

 

6.............../П/.................................. 

Кязим Ибрям-кмет с.Карагеоргиево 
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7................./П/................................ 

Димчо Владимиров-кмет с.Караново 

 

8................./П/................................ 

Енчо Бакалов-кметски наместник с.Лясково 

 

9................./П/................................ 

Адем Аптула-кмет с.Малка поляна 

 

10............../П/................................... 

Ахмед Ахмед-кмет с.Мъглен 

 

11............./П/.................................. 

Мехмед Мустафа-кмет с.Пещерско 

 

12............../П/.................................. 

Манчо Железов-кмет с.Пирне 

 

13............/П/.................................... 

Ферад Тахирюмер-кмет с.Поляново 

 

14............./П/.................................... 

Щерион Щерионов-кмет с.Съдиево 

 

15............./П/.................................... 

Юсеин Юсеин-кмет с. Черна могила 

 

16............./П/.................................... 

Юмер Иляз-кмет с.Черноград 

 

17............../П/................................... 

Октай Якуб-кмет с.Чукарка 


