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

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

ПРОТОКОЛ
Днес, 19.06.2017 г.-14.07.2017 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 № РД07-1813-88/15.06.2017 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол, комисия в състав:
Председател: инж.Дора Манолова – Гл. директор на ГД „АР” в ОД „Земеделие”Ямбол
Членове:
1. Пенка Михайлова - началник ОСЗ Елхово
2. Тодор Железов - началник ОСЗ Стралджа
3. Красимир Желев – главен юрисконсулт в ОД „Земеделие”Ямбол и
4. инж.Диана Чолакова-Майсторова - ст. експерт в ОД „Земеделие”Ямбол,
се събра в стая № 2 на ОД „Земеделие” Ямбол със задача: Да разгледа постъпили заявления от
общините Стралджа 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
19 заявления, изпратени от общините Стралджа и Болярово.
С писмо изх.№ ИДОС-266/05.06.2017 г., адресирано до МЗХ с копие до ОД „Земеделие”
Ямбол (вх.№ РД-16-1703/07.06.2017 г.), община Стралджа изпраща 3 бр. заявления и протокол
по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. Приложените заявления са за следните физически лица:
1. Георги Стефанов Неделчев от гр.Стралджа;
2. Стоян Стефанов Георгиев от гр.Стралджа и
3. Росен Иванов Русев от с.Палаузово.
С писмо изх.№ 04-00-196/09.06.2017 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№ РД-16-1808 от
15.06.2017 г. община Болярово изпраща следните 14 преписки на кандидати за ПМЛ от ДПФ:
1. ЗП Станчо Христов Станчев;
2. ЕТ „Агроном – Димитър Димов” за с.Вълчи извор;
3. „Агролес Димов” ЕООД за с.Голямо Крушево;
4. „Агролес Димов” ЕООД за с.Стефан Караджово;
5. ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с.Вълчи извор;
6. ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с.Стефан Караджово;
7. ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с. Голямо Крушево;
8. Стоян Боянов Чуканов
9. „КИТ” ООД;
10. ЗП Христо Стоянов Николов;
11. ЗП Цвета Христова Николова;
12. ЗП Христо Христов Николов;
13. Георги Стефанов Количев и
14. ЗП Димо Ангелов Димов.
С писмо изх.№ 04-00-197/12.06.2017 г., получено в ОД „Земеделие” с вх.№ РД-16-1809 от
15.06.2017 г. община Болярово изпраща преписка на Антоанета Щилиянова Райкова и с писмо
изх.№ 04-00-200/13.06.2017 г., входирано в ОД „Земеделие” с № РД-16-1810 от 15.06.2017 г.
община Болярово изпраща допълнително преписка на Йордан Трифонов Трифонов.
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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.
Списък на свободните имоти с НТП „пасище, мера”, „пасище с храсти” и „ливада” от
ДПФ по общини, землища и номера на имоти, одобрен със Заповед на министъра на
земеделието и храните № РД 46-97/28.02.2017 г. е публикуван на интернет страницата на
дирекцията и е изложен на информационните табла на ОД „Земеделие“ и ОСЗ, съгласно
изискванията на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ.
С цитираната заповед в област Ямбол са разрешени за предоставяне под наем и аренда
278 бр. ПМЛ с обща площ 29496,796 дка, в т.ч.:
- в община Болярово – 101 имота с обща площ 10455,795 дка и
- в община Стралджа – 39 имота с обща площ 4171,506 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 Георги Стефанов Неделчев от гр.Стралджа са приложени следните документи:
- Заявление вх.№ К-471/27.04.2017 г. за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.) по чл.37и, ал.5 от
ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 27.04.2017 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец, одобрен със Заповед
№ РД 46-71/17.02.2017 г.) – за 13 бр. говеда над двегодишна възраст;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец, одобрен
със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.) – общо 181,077 дка и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец, одобрен със Заповед № РД 4690/26.02.2016 г.
Съгласно указанията на МЗХ, комисията извърши проверка 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 и в „Справка с детайли за наети площи (пасища, мери и
ливади) по земеделски производители, във връзка с дейността на общините“ в Регистър на
правните основания за ползване на площи – земеделски земи.
По данни от справката за отглеждани животни, лицето е собственик на животновъден
обект (Ж.О.) в гр.Стралджа; За отглежданите пасищни селскостопански животни (ПСЖ) – 13
ж.е. се полагат общо 195,000 дка ПМЛ (1 - 7 категория).
По данни от справката с детайли за наети ПМЛ, Георги Неделчев ползва общо 254,481
дка, в т.ч. 171,973 дка (1-7 категория) и 82,508 дка (8-10 категория).
В протокола от 06.04.2017 г. за разпределение на общински пасища и мери между
правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ.Стралджа, няма данни за Георги
Стефанов Неделчев.
2. За Стоян Стефанов Георгиев от гр.Стралджа са приложени следните документи:
- Заявление вх.№ К-470/27.04.2017 г. за разпределение на ПМЛ от ДПФ;
- Заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 27.04.2017 г.;
- Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 - образец) – за 106 бр. говеда
над двегодишна възраст и 35 говеда на възраст от 6 месеца до две години;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец, одобрен
със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.) – общо 199,941 дка и
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ - образец, одобрен със Заповед № РД 4690/26.02.2016 г.
При извършената от комисията проверка в „Regix“ за Стоян Стефанов Георгиев е
установено следното: лицето е собственик на Ж.О. в гр.Стралджа; За заявените ПСЖ – 127 ж.е.
се полагат общо 1905,000 дка ПМЛ (1 - 7 категория).
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По данни от справката за наети ПМЛ, Стоян Георгиев ползва общо 201,941 дка, в т.ч.
149,941 дка (1-7 категория) и 52,000 дка (8-10 категория).
В протокола от 06.04.2017 г. за разпределение на общински пасища и мери между
правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ.Стралджа, няма данни за Стоян
Стефанов Георгиев.
3. За Росен Иванов Русев от с.Палаузово са приложени следните документи:
- Заявление вх.№ К-616/30.05.2017 г. за разпределение на ПМЛ от ДПФ и
- Справка за наличните животни в ОЕЗ към 23.05.2017 г. от Интегрираната
информационна система на БАБХ.
При извършената от комисията проверка в „Regix“ за Росен Русев е установено следното:
към 06.04.2017 г. (датата на протокола на община Стралджа) лицето е собственик на Ж.О. в
с.Палаузово с регистрирани говеда – общо 105 Ж.Е., за които се полагат 1712 дка ПМЛ (1 - 7
категория).
По данни от справката за наети ПМЛ, Росен Русев ползва общо 2882,918 дка, в т.ч.
2729,404 дка ПМЛ от ДПФ - договора изтича на 30.09.2017 г. и 153,000 дка часна собственост –
58,999 дка (1-7 категория) и 94,515 дка (8-10 категория).
Съгласно протокола от 06.04.2017 г. на община Стралджа, поради липса на пасища в
допустимия слой в землището на с.Палаузово, на Росен Иванов Русев не са разпределени ПМЛ
от ОПФ.
При преглед на представените документи, комисията, назначена със Заповед № РД-071813-88/15.06.2017 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол, не може по безспорен начин да
уставнови, че заявителите са участвали в процедурата по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ,
проведена от община Стралджа.
Съгласно представен протокол от 06.04.2017 г., липсват данни за лицата Георги
Стефанов Неделчев и Стоян Стефанов Георгиев да е разпределено или отказано предоставяне
на ПМЛ от ОПФ. В преписката на Росен Иванов Русев не са приложени одобрените със заповед
на министъра на земеделието, храните и горите образци на: заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ;
опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната
информационна система на БАХБ (приложение 1); опис на собствени и ползвани имоти с НТП
– ПМЛ (приложение 2) и декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ.
Предвид гореизложеното, с писмо наш изх.№ РД-16-1703/20.06.2017 г. комисията
изисква от община Стралджа да представи следните документи:
- заверено копие на заявления на Георги Стефанов Неделчев, Стоян Стефанов
Георгиев и Росен Иванов Русев по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, подадени в
законоустановения срок – 10.03.2017 г. пред община Стралджа, ведно с приложените
към тях документи и
- Протокол за допълнително разпределение на ПМЛ по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
С писмо изх.№ ИДОС-284#1/28.06.2017 г., получено в ОД „Земеделие” Ямбол с вх.№ РД16-1703/30.06.2017 г., община Стралджа ни уведомява, че:
- Георги Стефанов Неделчев и Стоян Стефанов Георгиев нямат подавани заявления за
разпределение на ПМЛ от ОПФ в законоустановения срок – 10.03.
- Община Стралджа няма издаван протокол по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за разпределение
на ПМЛ от ОПФ в съседни землища;
- За Росен Иванов Русев прилага: заверено копие от подаденото в срок до 10.03.
заявление (образец) по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ; Опис на
собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ (приложение 2 - образец); Опис на
видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАХБ (приложение 1 – образец) и
Справка за животни в обект по категории № 442824 за дата 03.02.2017 г. от
Интегрираната информационна система на БАБХ за н.м.с.Палаузово;
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ІІ. Заявления, постъпили от Община Болярово:
Комисията разгледа получените документи по реда на постъпването им.
1. В преписката на Станчо Христов Станчев са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-455/08.06.2017 г.;
- Молба към заявлението по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ с изброени имоти, които иска да му
бъдат предоставени;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-169 от
09.03.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за допълнително преразпределение в съседно
землище вх.№ 94-00-375/03.05.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-169/09.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Извлечение от протокол от 26.05.2017 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Справка за животни в обект по категории № 436844 за дата 24.01.2017 г. от
Интегрираната информационна система на БАБХ за н.м.Болярово;
- Удостоверение от БАБХ, за регистрация на животновъден обект № 1689/03.6.2013 г;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- 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);
2. В преписката на ЕТ”Агроном – Димитър Димов” са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-201/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-201/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-90/07.03.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за допълнително преразпределение в съседно
землище вх.№ 70-00-157/02.05.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-90/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-90 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Вълчи извор,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от протокол от 26.05.2017 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Дъбово,
предоставени с протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Ружица,
предоставени с протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
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- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468693 за дата 06.03.2017 г. за обект № 1709740019 в нас.м. Вълчи
извор;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г.
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
3. В преписката на „Агролес Димов” ЕООД за с.Голямо Крушево има следните
документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-202/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-202/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-89/07.03.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за допълнително преразпределение в съседно
землище вх.№ 70-00-156/02.05.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-89/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-88 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Голямо Крушево,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Стефан Караджово,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от протокол от 26.05.2017 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Вълчи извор
предоставени с протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468695 за дата 06.03.2017 г. за обект № 1588150021 в нас.м. Голямо
Крушево;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
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4. В преписката на „Агролес Димов” ЕООД за с.Стефан Караджово са приложени
следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-203/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-203/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-88/07.03.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за допълнително преразпределение в съседно
землище вх.№ 70-00-156/02.05.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-89/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-88 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Голямо Крушево,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Стефан Караджово,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от протокол от 26.05.2017 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Вълчи извор
предоставени с протокол по 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468694 за дата 06.03.2017 г. за обект № 6920870035 в нас.м. Стефан
Караджово;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г.
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
5. В преписката на ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с.Вълчи извор са
приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-204/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-204/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-91/07.03.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-91/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-92 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Вълчи извор,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
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- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468698 за дата 06.03.2017 г. за обект № 1258810003 в нас.м. Вълчи
извор;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г.
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
6. В преписката на ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с.Стефан Караджово има
следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-205/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-205/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-93/07.03.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-93/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-92 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с.Стефан Караджово,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468697 за дата 06.03.2017 г. за обект № 6920860033 в нас.м. Стефан
Караджово;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г.
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
7. В преписката на ЕТ „Интер Универс Иван Василев” за с.Голямо Крушево са
открити следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-206/08.06.2017 г.;
- Списък към заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ на имоти, за които иска да бъдат
предоставени за законно ползване, вх.№ 70-00-206/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ вх.№ 70-00-93/07.03.2017 г.;
- Приложение 1 - вх.№ 70-00-92/07.03.2017 г.– Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана
инфор. система на БАБХ;
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, вх.№ 70-00-92 от
07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с. Голямо Крушево,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468696 за дата 06.03.2017 г. за обект № 1588100020 в нас.м. Голямо
Крушево;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г.
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
8. В преписката на Стоян Боянов Чуканов са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-460/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-181 от
10.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-181/10.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – ПМЛ с вх.№ 94-00-181
от 10.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с. Горска поляна,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация за отказ да подпише договор за имоти в землището на с. Странджа,
предоставени с протокол по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г. в с.Странджа;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 07.03.2017 г. в с.Горска поляна;
- Удостоверение от ТД на НАП София, офис Софияза липса на задължения;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Удостоверение от ТД на НАП София, офис София за липса на задължения;
- 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);
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9. В преписката на ”КИТ” ООД, са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 70-00-208/08.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 70-00-86 от
06.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя ПСЖ, отглеждани в животновъден обект,
регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ - вх.№ 70-00-86/06.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 70-00-86/06.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 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;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 01.03.2017 г. в с.Горска поляна;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 440088 за дата 31.01.2017 г. за обект № 1709700024 в нас.м. Горска
поляна;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП София, офис София за липса на задължения;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ, липса на
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- Удостоверение от Столична община по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за
местни данъци и такса битови отпадъци;
- 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;
10. За Христо Стоянов Николов са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-462/08.06.2017 г.;
- Списък на имоти, които желае да му бъдат разпределени от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-150 от
07.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-150/07.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 94-00-150/07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за съгласие да подпише договор за част от имоти, предоставени с протокол
по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ в землищата на с.Малко Шарково, Шарково, Странджа и Ситово;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468708 за дата 06.03.2017 г. за обект № 4670430003 в нас.м. Малко
Шарково;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 28.02.2017 г. в с.Малко Шарково;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
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- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
- Договор за аренда на земеделски земи от 09.10.2013 г. за землището на с.Лесово,
общ.Елхово
11. За ЗП Цвета Христова Николова са изпратени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-464/08.06.2017 г.;
- Списък на имоти, които желае да й бъдат разпределени от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-151 от
07.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-151/07.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 94-00-151/07.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 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;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468711 за дата 06.03.2017 г. за обект № 4670400008 в нас.м. Малко
Шарково;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 09.06.2017 г. в с.Малко Шарково;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
12. ЗП Христо Христов Николов, прилага следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ вх.№ 94-00-463/08.06.2017 г.;
- Списък на имоти, които желае да му бъдат разпределени от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-152 от
07.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-152/07.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 94-00-152/07.03.2017 г.;
- Договор за наем на земеделска земя от 29.02.2016 г. с „Бул агро“ ЕООД – за 1 година;
- Договор за наем на земеделска земя от 27.06.2016 г. с Еленка Николова Йорданова –
ниви за 1 година;
- Договор за наем на земеделска земя от 08.08.2016 г. с Виталий Евгениевич Лебедев– за
1 година;
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- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 09.03.2017 г. в с.Малко Шарково;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468710 за дата 06.03.2017 г. за обект № 4670480002 в нас.м. Малко
Шарково;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 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;
- Заявление по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, за допълнително преразпределение в съседно
землище вх.№ 94-00-368/02.05.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.05.2017 г. на общ.Болярово, по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за съгласие да подпише договор за имоти, предоставени с протокол № 2 по
37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- 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);
13. За Георги Стефанов Количев са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-451/06.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-162 от
09.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъдни обекти, регистрирани в Интегрирана информационна система на
БАБХ;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 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, освен имот № 000488 по КВС на с.М. Шарково;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 458039 за дата 20.02.2017 г. за обект № 4670400006 в нас.м. Малко
Шарково;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 09.03.2017 г. в с.Малко Шарково;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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;
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14. ЗП Димо Ангелов Димов прилага следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-465/08.06.2017 г.;
- Списък на имоти, които желае да му бъдат разпределени от ДПФ;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-145 от
06.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-145/06.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 94-00-145/06.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за съгласие да подпише договор за част от имоти, предоставени с протокол
по 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за животни
в обект по категории № 468687 за дата 06.03.2017 г. за обект № 66679990007 в нас.м. Ситово;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 28.02.2017 г. в с.Ситово;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Служебна бележка от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени
задължения към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- 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 община Ямбол за липса на задължения за местни данъци и такса
битови отпадъци;
15. За ЗП Антоанета Щилиянова Райкова са изпратени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-470/12.06.2017 г.;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ вх.№ 94-00-185 от
10.03.2017 г.;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ вх.№ 94-00-185/10.03.2017 г.;
- Приложение 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади,
вх.№ 94-00-185/10.03.2017 г.;
- Извлечение от протокол от 26.04.2017 г. на общ. Болярово по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.
- Декларация за съгласие да подпише договор за имотите, предоставени с протокол по
37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол за липса на задължения;
- Удостоверение от ОД на ДФ „Земеделие” Ямбол за липса на просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”;
- Удостоверение от ОД „Земеделие” Ямбол за липса на задължения към ДПФ,
неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и липса на задължения за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ;
- Удостоверение от община Болярово за липса на задължения към ОПФ;
- Удостоверение от община Ямбол за липса на задължения за местни данъци и такса
битови отпадъци;
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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;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 10.03.2017 г. в с.Воден;
16. За ЗП Йордан Трифонов Трифонов са приложени следните документи:
- Заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади от ДПФ вх.№ 94-00-475/12.06.2017 г.;
- Списък на имоти, които желае да му бъдат разпределени от ДПФ;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни,
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;
- Извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ – Справка за
наличните животни в ОЕЗ към 28.02.2017 г. в с.Воден;
- Заповед № РД-5-116/15.03.2017 г. на Кмета на община Болярово, за прекратяване на
договори и части от договори за наем/аренда на ПМЛ от ОПФ;
- Анекс към договор за наем, за прекратяване на същия;
- Заповед № РД-5-165/20.04.2017 г. на Кмета на община Болярово, за прекратяване на
договор за наем/аренда на ПМЛ от ОПФ;
На база направените констатации, комисията
РЕШИ:
І. По заявленията на Георги Стефанов Неделчев, Стоян Стефанов Георгиев и Йордан
Трифонов Трифонов да не се предоставят ПМЛ от ДПФ за стопанска 2017/2018 г., тъй като не е
спазена процедурата по чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ – нямат подавани заявления и не са участвали
в разпределението на ПМЛ от ОПФ по реда на чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ.
ІІ. Когато в заявлението са посочени повече Ж.Е. отколкото са в „Справка за животни в
ОЕЗ“ в Регистър животните и животновъдните обекти на БАБХ, извлечена от платформа за
междурегистрови връзки и автоматизиран обмен в Държавната администрация „Regix“, за
актуални се приемат данните от справката.
ІV. Поради открити несъответствия в „Справка с детайли за наети площи (пасища, мери
и ливади) по земеделски производители, във връзка с дейността на общините“ в Регистър на
правните основания за ползване на площи – земеделски земи, извлечена от платформа за
междурегистрови връзки и автоматизиран обмен в Държавната администрация „Regix“, за
актуални се приемат данните от приложените към заявлението описи и справките от община
Болярово и ОСЗ Елхово – офис Болярово.
V. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ ред, като се
започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
VІ. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животновъдния обект,
при спазване на разпоредбите на чл. 37и, ал.4, 6 и 10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ, а
именно:
- При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението
са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.
- Комисията разпределя допълнително необходимата на кандидатите площи съобразно
данните от протоколите по чл. 100, ал.3 и 5 ППЗСПЗЗ в съответното и/или съседни
землища, като разпределението се извършва последователно в съседно землище на
територията на същата община и на друга съседна община в същата област.
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ІІІ. Изчисляване на необходима площ за настаняване на заявителите

Заявител

Росен Иванов Русев

Местонахож
дение на
Ж.О.

Брой
Ж.Е.

Полагащи се
ПМЛ за
разпределение,
1-7 категория
(дка)

Наети и
собствени
ПМЛ, 1-7
категори
я (дка)

Разпред
елени
ПМЛ
от ОПФ
по
чл.37и,
ал.6 от
ЗСПЗЗ,
1-7
категор
ия (дка)

Разпреде
лени
ПМЛ от
ОПФ по
чл.37и,
ал.7 от
ЗСПЗЗ,
1-7
категори
я (дка)

Необходима
площ за
допълнително
разпределение
от ДПФ, 1-7
категория
(дка)

с.Палаузово

111.4

1803.000

106.257

0

0

1696.743

гр.Болярово
с.Вълчи
извор
с.Голямо
Крушево
„Агролес Димов” ЕООД
с.Стефан
Караджово
"Агролес Димов" ЕООД - общо
с.Вълчи
извор
ЕТ „Интер Универс Иван с.Стефан
Караджово
Василев”
с.Голямо
Крушево
ЕТ„Интер Универс И.Василев” общо
с.Горска
поляна
Стоян Боянов Чуканов

88.4

1391.000

641.592

128.567

58.023

562.818

207.6

4152.000

1592.707

12.999

830.617

1715.677

60.4

1208.000

117.4
177.8

2348.000
3556.000

2336.286

36.305

49.960

1133.449

51.6

1032.000

66.6

1332.000

81.6

1632.000

199.8

3996.000

2393.118

43.614

0.000

1559.268

57

1070.000

22
79

330.000
1400.000

245.622

0

0

1154.378

с.Горска
поляна

105.6

2112.000

606.443

125.857

0

1379.700

с.Малко
Шарково

119.8

1812.000

548.163

606.042

0

657.795

Цвета Христова Николова с.Малко
Шарково

21.6

432.000

227.308

145

0

59.692

с.Малко
Шарково

91.4

1828.000

621.324

21.151

618.924

566.601

Георги Стефанов Количев с.Малко
Шарково

78

1295.000

184.360

4.547

0

1106.093

с.Ситово

129

1940.000

374.755

972.39

0

592.855

с.Воден

19.5

292.500

0

157.208

0

135.292

Станчо Христов Станчев
ЕТ „Агроном – Димитър
Димов”

с.Странджа
Стоян Боянов Чуканов - общо
"КИТ" ООД - общо
Христо Стоянов Николов

Христо Христов Николов

Димо Ангелов Димов
Антоанета Щилиянова
Райкова
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ІV. Разпределя на заявителите ПМЛ от ДПФ, както следва
1.
Росен Иванов Русев с Ж.О. в с.Палаузово, общ.Стралджа. В землището на
с.Палаузово, няма ПМЛ от ДПФ. Предвид заявление вх.№ РД-16-1703/14.07.2017 г. на Росен
Иванов Русев се разпределят ПМЛ в съседното с.Воденичане, ползвани от лицето съгласно
договор за аренда, със срок на действие - 30.09.2017 г.
Имот
№

Землище

Воденичане 000409

обща
площ на
имота дка

НТП

Категория

1622.161

пасище, мера

10

Предоставена
площ дка

Приравнена
площ 1-7 к дка

1622.161

811.081

2. На Антоанета Щилиянова Райкова с Ж.О. в с.Воден, общ.Болярово, са
разпределени ПМЛ, както следва:

Землище
Воден
Воден
Воден

обща
площ на
имота
дка

Имот
№

011014
088032
096004

61.686
22.544
38.631

НТП

Категория

пасище, мера
пасище с храсти
пасище с храсти

3
9
9

общо:

Предоставена
площ дка

Приравнена
площ 1-7 к дка

61.686
22.544
38.631

61.686

122.861

92.274

11.272
19.316

3. Цвета Христова Николова с Ж.О. в с.Малко Шарково, общ.Болярово. На лицето
са разпределени ПМЛ в с.Малко Шарково и в землището на с.Лалково, община Елхово.

Землище

Малко
Шарково
Лалково

Имот
№

обща площ
на имота
дка

НТП

Категория

Приравнена
площ 1-7 к
дка

Предоставена
площ дка

050038

50.884

пасище, мера

3,5,9

50.884

35.403

023042

23.684

пасище, мера

5

23.684

23.684

74.568

59.087

общо:

4. Георги Стефанов Количев с Ж.О. в с.Малко Шарково, общ.Болярово. Разпределени
са ПМЛ в с.Малко Шарково, Горска поляна, Ситово и в землището на с.Лалково,
община Елхово. Лицето е отказало предложените от община Болярово имоти в с.М.
Шарково (с изключение на имот с площ 4,547 дка) и с.Странджа.

Землище

обща площ
на имота
дка

Имот
№

НТП

Категори
я

Предоставен
а площ дка

Приравнена
площ 1-7 к дка

Малко
Шарково

000059

24.437

пасище, мера

5,7,9

24.437

22.506

Горска поляна
Ситово
Лалково
Лалково
Лалково
Лалково

000576
017001
026053
017008
029031
029035

296.501
285.794
19.002
25.998
15.547
426.454

пасище, мера
пасище, мера

6
7,9
10
10
7
10

296.501
285.794
19.002
25.998
15.547
426.454

296.501

пасище с храсти

пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
общо:

1093.733
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5. На Стоян Боянов Чуканов с Ж.О. в с.Горска поляна и с.Странджа, общ.Болярово, са
разпределени ПМЛ от ДПФ, които е ползвал по договори с изтекъл срок:
Землище

Имот №

Горска поляна
000406
Горска поляна
000407
Горска поляна
030040
Горска поляна
030084
Горска поляна
110112
Горска поляна
110114
Странджа
69674.35.43

обща площ на
имота дка

138.541
185.602
168.812
112.163
261.113
239.928
311.904

Категор
ия

НТП

пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище
общо:

Предоставен
а площ дка

7,9
9
4,5,6
4,6
7,9
7,10
8

138.541
185.602
168.812
112.163
261.113
239.928
311.904
1418.063

Приравнена
площ 1-7 к
дка
136.681
92.801

168.812
112.163
255.353
129.175
155.952

1050.937

6. На Станчо Христов Станчев с Ж.О. в гр.Болярово са разпределени следните ПМЛ

Землище

Болярово
Болярово
Болярово
Болярово
Болярово
Болярово
Болярово

Имот №

05284.140.119
05284.150.135
05284.220.216
05284.220.217
05284.430.535
05284.440.649
05284.581.604

обща площ
на имота дка

170.018
25.957
61.637
67.026
95.449
127.299
13.903

НТП

Категория

пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище

6
7
7
7
9
9
7

общо:

Предоставена
площ дка

Приравнена площ
1-7 к дка

170.018
25.957
61.637
67.026
95.449
127.299
13.903

170.018
25.957
61.637
67.026

561.289

449.915

47.725
63.650

13.903

7. На Христо Христов Николов с Ж.О. в с.Малко Шарково, общ.Болярово, са
разпределени ПМЛ в с.Малко Шарково, съседното с.Шарково, в което лицето има
наети ПМЛ от ОПФ и исканите от него имоти в с.Попово и гр.Болярово:

Землище

Имот №

обща
площ на
имота
дка

Шарково
Шарково
Шарково
Шарково
Шарково
Шарково
Шарково
Болярово
Попово

83051.24.50
83051.24.216
83051.24.211
83051.24.235
83051.24.236
83051.24.237
83051.24.292
05284.150.59
000713

236.237
15.395
58.559
10.736
4.869
20.563
3.030
33.939
38.575

НТП

Категори
я

пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище, мера

7
9
7
9
9
9
7
7
3

общо:

Предоставен
а площ дка

приравнена
площ 1-7 к
дка

236.237
15.395
58.559
10.736
4.869
20.563
3.030
33.939
38.575

236.237

421.903

396.122
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8. На „КИТ“ ООД с Ж.О. в с.Горска поляна общ.Болярово, са разпределени ПМЛ,
както следва:
Землище

обща
площ на
имота дка

Имот
№

Горска поляна

000594

Горска поляна
Горска поляна
Горска поляна

110110
110111
030042

144.083

НТП

Категори
я

пасище, мера

6

Предоставен
а площ дка

144.083

приравнена
площ 1-7 к дка

144.083

пасище, мера
7
260.351
260.351
пасище, мера
7
120.959
120.959
пасище, мера
4,6,7
796.489
796.489
общо:
1321.882
1321.882
9. На Христо Стоянов Николов с Ж.О. в с.Малко Шарково, общ.Болярово, са
разпределени ПМЛ, ползвани от него по договор за аренда със срок на действие
30.09.2017 г. Христо Стоянов Николов е сключил договори за части от предложените
от ОПФ имоти.

Землище

Малко Шарково
Странджа
Странджа

260.351
120.959
821.489

Имот №

обща
площ на
имота
дка

030042 438.799
69674.35.178 32.342
69674.35.179 34.690

НТП

Категори
я

пасище, мера
пасище
пасище

5,7,9
8
8

Предоставен
а площ дка
438.799
32.342
34.690

общо:

505.831

приравнен
а площ 1-7
к дка
302.256
16.171
17.345
335.772

10. На Димо Ангелов Димов с Ж.О. в с.Ситово, общ.Болярово, са разпределени ПМЛ,
ползвани от лицето по договор за аренда със срок на действие 30.09.2017 г.:
Землище

Горска поляна
Ситово

Имот
№

обща
площ на
имота дка

НТП

Категори
я

070077
014014

1075.392
8.039

пасище, мера
пасище, мера

4,5,10
9

общо:

Предоставен
а площ дка

1075.392
8.039
1083.431

приравнена
площ 1-7 к дка
566.022
4.020
570.042

11. На „Агролес Димов” ЕООД с Ж.О. в с.Голямо Крушево и с.Стефан Караджово,
общ.Болярово са разпределени искани от него ПМЛ в с. Горска поляна, Попово и
Ружица, както и в землището на с.Жребино, община Елхово (съседно на с.Попово
землище). Дружеството е отказало част от предложените от община Болярово имоти
в с.Голямо Крушево, Стефан Караджово и с.Вълчи извор.
Землище

Горска поляна
Горска поляна
Попово
Ружица
Жребино
Жребино
Жребино
Жребино

Имот №

обща
площ на
имота
дка

НТП

Категори
я

000005
000208
000428
63272.31.76
000058
000061
000063
023001

82.570
171.555
195.038
169.118
116.407
122.028
138.939
11.624

пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера

4,6,8
10
5,6,9
7
5
5
5
5

общо:

Предоставен
а площ дка

приравнена
площ 1-7 к
дка

82.570
171.555
195.038
169.118
116.407
122.028
138.939
11.624

43.678
85.778
173.36
169.118
116.407
122.028
138.939
11.624

1007.279

860.932
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12. На ЕТ„Интер универс Иван Василев” с Ж.О. в с.Голямо Крушево, с.Стефан
Караджово и с.Вълчи извор, общ.Болярово са разпределени ПМЛ, ползвани по
договор за аренда със срок на действие 30.09.2017 г. Търговеца е отказал част от
предложените от община Болярово имоти в с.Голямо Крушево, Стефан Караджово и
с.Вълчи извор.

Землище

Голямо Крушево
Горска поляна
Стефан
Караджово
Ружица
Ружица
Ружица
Ружица
Денница
Попово

обща
площ на
имота
дка

НТП

Категори
я

Предоставен
а площ дка

приравнена
площ 1-7 к дка

пасище, мера
пасище, мера

3,7,8
4,6,7,10

226.956
145.887

204.261
85.359

69208.25.2 141.019

пасище

5

141.019

141.019

63272.13.8 32.165
63272.27.86 111.445
63272.31.74 22.653
63272.31.75
2.082
015001 995.823
000320 157.356

пасище
пасище
пасище
пасище
пасище, мера
пасище, мера

7
3
5
5
10
6,9

32.165
111.445
22.653
2.082
995.823
157.356

32.165
111.445
22.653
2.082
497.912
78.718
1175.614

Имот №

008056 226.956
000059 145.887

общо:

1835.386

13. ЕТ „Агроном – Димитър Димов” е с Ж.О. в с.Вълчи извор, общ.Болярово. В
землището на с.Вълчи извор няма свободни годни за отдаване ПМЛ от ДПФ. На
лицето са разпределени ПМЛ в посочени в заявлението му землища, както и в
съседни от община Елхово. Търговеца е отказал част от предложените от община
Болярово имоти в с.Вълчи извор, Дъбово и Ружица.

Землище

Горска поляна
Попово
Попово
Попово
Попово
Мамарчево
Мамарчево
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница

Имот №

090120
000134
000240
000396
000442
000057
000384
041018
042001
042002
050008
053001
000012
000803
017001
036013
037028
041016

обща
площ на
имота дка

319.654
191.861
64.055
276.995
85.298
61.847
91.002
28.508
76.524
58.089
48.220
32.236
10.519
58.070
19.167
8.882
7.716
16.603

НТП

Категори
я

пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти

6,7,9
3,10
3,4
9
9
5,9
6,9
4,9
9
9
9
9
8
4,8
8,9
4,9
4,9
4,9

Предоставен
а площ дка

319.654
191.861
64.055
276.995
85.298
61.847
91.002
28.508
76.524
58.089
48.220
32.236
10.519
58.070
19.167
8.882
7.716
16.603
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приравнена
площ 1-7 к
дка

319.365
103.222
64.055
138.498
42.649
59.664
45.728
28.273
38.262
29.045
24.110
16.118
5.260
38.869
9.584
6.741
3.889
16.505
18

Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Денница
Жребино
Жребино

043001
067001
067019
067020
000342
016022
021001
036017
067017
069037
000066
000092

2.523
15.212
18.580
12.262
0.558
14.334
53.380
2.255
4.612
13.926
119.501
112.094

пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище с храсти
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
пасище, мера
общо:

4,9
5,9
9
9
9
10
3,9
9
5
4,5
5
5

2.523
15.212
18.580
12.262
0.558
14.334
53.380
2.255
4.612
13.926
119.501
112.094
1824.483

2.174
8.264

9.290
6.131
0.279
7.167
29.482

1.128
4.612
13.926
119.501
112.094
1303.883

За определените в протокола имоти от ДПФ, ще бъдат сключени договори по реда на
чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ – след заплащане на наемната или арендната цена, определена по
пазарен механизъм.
Договорите се сключват по реда и при условията на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ.
За определяне на наемна цена на имотите, ОД „Земеделие” Ямбол да възложи на
лицензиран оценител изготвяне на оценка, съгласно текста на чл. чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл.
100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ.
При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния
и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015
г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две
стопански години от сключването на договора – 2017/2018 и 2018/2019 г.
Данните се изготвят от собственика на предоставяните имоти чрез извършване на
пространствено сечение между имотите по договора от картата на възстановената собственост
или от кадастралната карта и специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане",
достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите неразделна част от договора.
За сключване на договорите правоимащите лица представят:
1. Копие на документ за самоличност;
2. Документ за липса на задължения към държавата от НАП;
3. Удостоверение, че нямат прекратени договори за ползване на земи от държавния
поземлен фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях, както и
неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 - ОД “Земеделие”- Ямбол;
4. Удостоверение, че нямат парични задължения към общината по чл. 34, ал. 1 и 6 от
ЗСПЗЗ, включително и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 7, във връзка с ал. 3, т. 2
от ЗСПЗЗ;
5. Справка от ИИС на БАБХ за животновъдните обекти;
6. Платежно нареждане с платен наем за стопанската 2017/2018 година, внесен по
сметката на ОД „Земеделие” – Ямбол:
Банка ДСК – ЕАД Ямбол;
IBAN BG71 STSA93003104128501;
BIC STSABGSF – наем/аренда на земя от ДПФ;
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 Стралджа и ОСЗ Елхово – офис Болярово,
публикува се на интернет страниците на общини Стралджа, Болярово и ОД „Земеделие” Ямбол.
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Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14дневен 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)
/инж.Д. Манолова /

Членове: 1.
(п)
/ П. Михайлова /
3.

(п)
/Кр. Желев /

2.
(п)
/Тодор Железов /
4.
(п)
/инж.Д. Майсторова /
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