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Утвърдил: /п/
ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на Община Златарица

ПРОТОКОЛ
Днес 25.04.2018 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ,
чл. 100, ал. 3 от ПП на ЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 167/02.04.2018 г. на
Кмета на Община Златарица, комисия в състав:
Председател Албена Ценкова Конакчиева – Директор на дирекция
„Специализирана администрация“
Членове:
1. инж. Нели Ангелова Джунджурова – главен експерт „Общинска
собственост“
2. Михаела Петрова Атанасова – юрисконсулт при дирекция „СА“;
3. инж. Надежда Стефанова Топалова – специалист „Общинска
собственост“
4. Кмет или кметски наместник, отговарящ за съответното землище
се събра за разглеждане на всички подадени заявления за участие в
процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха
декларации на основание чл.100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Комисията взе решение при разпределението да има предвид ползваните
от заявителите пасища, мери и ливади само от общинския поземлен фонд.
Съгласно чл. 37и, ал 4 от ЗСПЗЗ, комисията разпределя за 1 животинска
единица до 15 дка от I до VII категория и/или до 30 дка от VIII до X категория,
а за местните породи до 20 дка от I до VII категория и до 40 дка от VIII до X
категория пасища мери и ливади от ОПФ.
Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията. В срок до 10 март
2018 г. са постъпилите 10 броя заявления по образец до кмета на Община
Златарица от собственици на регистрирани животновъдни обекти в землищата
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на населените места: с. Калайджии, с. Резач, с. Родина, с. Сливовица, с. Средно
село.
1. Заявление с вх. № СА-ОС-02-2470/ 07.03.2018 г. от Айше Юсеинова
Моллова, собственик на животновъден обект № 5096-0069 в землището на с.
Калайджии.
2. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1470/ 09.03.2018 г. от Кадрин
Севдалинов Чаушев, собственик на животновъден обект № 5088Г-0017 в
землището на с. Резач.
3. Заявление с вх.№ СА-СО-02-1471/ 09.03.2018 г. от Михайл Илиев
Йосифов, собственик на животновъден обект № 5092-0010 в землището на с.
Родина.
4. Заявление с вх.№ СА-СО-02-1472/ 09.03.2018 г. от Емил Михайлов
Йосифов, собственик на животновъден обект № 5092-0080 в землището на с.
Родина.
5. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1474/09.03.2018 г. от Иван Бончев Цанев,
собственик на животновъден обект № 5092-0011 в землището на с. Родина.
6. Заявление с вх.№ СА-СО-02-1476/09.03.2018 г. от Иванка Стоянова
Христова, собственик на животновъден обект № 5092- 0072 в землището на с.
Родина.
7. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1481/ 09.03.2018 г. от „Агро-Солей“
ЕООД, собственик на животновъден обект № 5157-0081 в землището на с.
Сливовица.
8. Заявление с вх. № СА-СО-02-1482/09.03.2018 г. от „Агро –Еко 2013“,
собственик на животновъден обект № 5088Е-0064 в землището на с. Средно
село.
9. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1483/ 09.03.2018 г. от Албена Христова
Арнаудова, собственик на животновъден обект № 5096007-0 в землището на с.
Калайджии.
10. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1490/ 09.03.2018 г. от Байрям Османов
Османов, собственик на животновъден обект № 5088Г-0046 в землището на с.
Резач.
Комисията разгледа подадените заявления и приложенията към тях и
установи, че всички заявители отговарят на условията за участие в
процедурата за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд в съответствие с чл. 99 от ППЗСПЗЗ.
I. За землището на с.Калайджии:
Заявления са подали Айше Юсеинова Моллова и Албена Христова
Арнаудова. При разглеждане на заявленията като член от комисията участва
кмета на село Калайджии – Бисер Алдинов Чинов.
1. Айше Юсеинова Моллова е собственик на животновъден обект №
5096-0069, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ , в
землището на с. Калайджии.
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Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителката притежава 2 броя
говеда над двегодишна възраст, 6 броя говеда над двегодишна възраст за месо
и 40 броя овце, равняващи се общо на 14 животински единици.
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Айше Юсеинова Моллова има право да
получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 240 дка от I до VII
категория и/или до 480 дка от VIII до X категория.
Заявителката не ползва други пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд.
В приложение 3 е посочила предпочитани пасища в землището на с.
Калайджии в размер на 61,009 дка от VIII до X категория.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Айше Юсеинова Моллова получава следните имоти:

№
по
ред

№ по
кадастрален
КВС
площ по КК
идентификатор /стар №/
(дка)

землище

1

с. Калайджии

35273.96.37

191

2

с. Калайджии

35273.96.6

3

с. Калайджии

4
5

НТП

местност

категория

3,175

пасище

АСАРА

девета

126

3,547

пасище

САМИЧКИТЕ

десета

35273.96.7

125

3,405

пасище

САМИЧКИТЕ

десета

с. Калайджии

35273.96.10

123

3,755

пасище

САМИЧКИТЕ осма/десета

с. Калайджии

35273.96.11

122

1,142

пасище

САМИЧКИТЕ

десета

6

с. Калайджии

35273.96.12

121

2,147

пасище

САМИЧКИТЕ

десета

7

с. Калайджии

35273.95.44

43

10,169

пасище

ХОДЖА
БАИР

девета

8

с. Калайджии

35273.93.10

257

2,658

пасище

КОРУ БАШИ

осма

ХОДЖА
БАИР
ХОДЖА
БАИР

9

с. Калайджии

35273.91.27

46

11,072

пасище

осма

10

с. Калайджии

35273.91.29

35

1,218

пасище

11

с. Калайджии

35273.95.42

86

18,721

пасище ХОДЖАКЬОЙ осма/десета

Общо:

61,009

осма

2. Албена Христова Арнаудова е собственик на животновъден обект №
50966007-0, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ , в
землището на с. Калайджии.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителката притежава 30 броя овце,
равняващи се общо на 4,5 животински единици.
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и
ливади от ОПФ в размер до 67,5 дка от I до VII категория и/или до 135 дка от
VIII до X категория.
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Заявителката ползва с договор за наем от 15.06.2016 г. 31,733 дка
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от VIII до X категория,
съответстващи на 1,06 животински единици.
Във връзка с гореизложеното заявителката има право да наеме имоти,
съответстващи на 3,44 животински единици - до 51 дка от I до VII категория
и/или до 103,20 дка от VIII до X категория.
В приложение 3 е посочила предпочитани пасища в землището на с.
Калайджии в размер на 133,184 дка от VIII до X категория.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Албена Христова Арнаудова получава следните имоти:
№ по
ред

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар №/

площ по
КК (дка)

НТП

местност

категория

1

с. Калайджии

35273.95.55

000080

85,678

пасище

ХОДЖАКЬОЙ

осма

2

с. Калайджии

35273.95.62

000413

15,387

пасище

МАХМУДОЛУ

осма

Общо:

101,065

II. За землището на село Резач:
Заявления са подали Кадрин Севдалинов Чаушев и Байрям Османов
Османов. При разглеждане на заявленията като член на комисията участва
кмета на село Резач – Севдалин Чаушев. Поради конфликт на интереси при
вземане на решение за разпределяне на имотите на Кадрин Севдалинов
Чаушев, кмета на село Резач беше заменен от кмета на село Калайджии – Бисер
Алдинов Чинов.
1. Кадрин Севдалинов Чаушев е собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5088г0017, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Резач.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 37 броя говеда
над 2 годишна възраст и 8 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., съответстващи
на 41,8 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 627 дка от I до VII категория и/или
до 1254 дка от VIII до X категория.
Същият ползва по договор от 07.07.2017 г. пасища, мери и ливади от
ОПФ от осма до десета категория с площ 117,986 дка, съответстващи на 3,93
животински единици.
Във връзка с гореизложеното заявителя има право да наеме имоти,
съответстващи на 37,87 животински единици - до 568,05 дка от I до VII
категория и/или до 1136,10 дка от VIII до X категория.
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В приложение 3 той е посочил предпочитани пасища в землището на с.
Резач с площ 5,697 дка от VIII до X категория и в землището на с. Средно село
с площ 1,992 дка от VIII до X категория.
Комисията установи, че заявените от Кадрин Чаушев имоти с
идентификатори 62431.24.25, 62431.39.35, 62431.46.4 с обща площ 5,697 дка
същия е ползвал по изтекъл договор от 09.06.2014 г. и на основание чл. 37и,
ал. 6 от ЗСПЗЗ при разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Кадрин Севдалинов Чаушев получава следните имоти:
№ по
ред

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар
№/

площ по
КК (дка)

НТП

местност

1

с. Резач

62431.24.25

25

1,355

пасище, мера ДАРАКЛАДЖА

девета

2

с. Резач

62431.39.35

69

2,16

пасище, мера

девета

3

с. Резач

62431.46.4

46004

2,182

използваема
ливада

Общо:

5,697

ГОЛЕМИЯ
КУМПЕЛ
ОКОЛО
ДЕЛОВА
МАХАЛА

категория

осма

Тъй като настоящия протокол се отнася за имоти в землищата, в който са
регистрирани животновъдните обекти, той не е окончателен за Кадрин
Севдалинов Чаушев.
Комисията реши на Кадрин Севдалинов Чаушев да бъдат разпределени
допълнително пасища в следващ протокол.
2. Байрям Османов Османов е собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5088г-0046, регистриран в
Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Резач.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 63 броя говеда
над 2 годишна възраст, 1 брой говеда над две годишна възраст за месо, 28 броя
говеда на възраст от 6м. до 2 г., съответстващи на 80,8 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1217 дка от I до VII категория
и/или до 2434 дка от VIII до X категория.
Същият ползва пасища, мери и ливади от ОПФ, по договор от 15.06.2016
г. – 197,94 дка от VIII до X категория и по договор от 25.07.2017 г. – 71,374
дка от VIII до X категория, общо 269,314 дка, съответстващи на 8,98
животински единици.
В тази връзка заявителя има право да ползва пасища, мери и ливади от
ОПФ, съответстващи на 71,82 животински единици - 1077,3 дка от от I до VII
категория и/или до 2154,6 дка от VIII до X категория.
Тъй като в одобрения списък с предложени имоти за индивидуално
ползване няма наличие на такива на територията на с. Резач, където е
регистриран животновъдния му обект, на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ,
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заявителя ще получи пасища в съседни селища, което ще бъде отразено в
следващ протокол.
III. За землището на село Родина:
Заявления са подали Михайл Илиев Йосифов, Емил Михайлов
Йосифов, Иван Бончев Цанев и Иванка Стоянова Христова. При
разглеждане на заявленията като член от комисията участва кмета на село
Родина – Даниела Николаева Ангелова.
1. Михаил Илиев Йосифов е собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5092-0010, регистриран в Интегрираната
информационна система, в землището на с.Родина.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава 214 броя овцемлечни, равняващи се на общо 32,1 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 481,5 дка от I до VII категория
и/или до 963 дка от VIII до X категория.
След проверка на договорите за наем на земеделски земи, комисията
установи, че същият не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ.
Във връзка с гореизложеното заявителя има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 481,5 дка от I до VII категория и/или до 963
дка от VIII до X категория
В приложение 3 той е посочил предпочитани пасища в землището на с.
Родина с площ: 4,272 от I до VII категория и 177,43 дка от VIII до X категория.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Михаил Илиев Йосифов получава следните имоти:

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар
№/

площ по
КК (дка)

1

с.Родина

62877.50.9

206

11,607

2

с.Родина

62877.38.28

254

4,272

3

с.Родина

62877.69.6

69006

5,727

4

с.Родина

62877.61.1

61001

160,096

Общо:

181,702

№
по
ред

НТП

местност

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

ТУРСКИ
ГРОБИЩА
ТУРСКИ
ГРОБИЩА
ГОРНА
МАХАЛА
НА БАИРА

категория

девета
трета
девета
девета

2. Емил Михайлов Йосифов е собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5092-0080, регистриран в Интегрираната
информационна система на БАБХ, в землището на с. Родина.
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Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава 114 броя овце и
126 броя кози, равняващи се на общо 36 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 540 дка от I до VII категория и/или
до 1080 дка от VIII до X категория.
След проверка на договорите за наем комисията установи, че същият
ползва наети пасища, мери и ливади от ОПФ по договор от 21.07.2017 с площ
268.256 дка. от VIII до X категория, които съответстват на 8,94 животински
единици.
Във връзка с гореизложеното заявителя за оставащите му 27,06
животински единици, комисията реши, че той има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 405,9 дка от I до VII категория и/или до
811,8 дка от VIII до X категория.
В приложение 3 той е посочил предпочитани пасища в землището на с.
Родина с площ 211,955 дка от VIII до X категория.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Емил Михайлов Йосифов получава следните имоти:
№ по
ред

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар
№/

площ по
КК (дка)

НТП

местност

категория

1

с.Родина

62877.59.3

59003

180,127

НА БАИРА

девета

2

с.Родина

62877.69.5

69005

31,828

пасище,
мера
пасище,
мера

ГОРНА
МАХАЛА

девета

Общо:

211,955

3. Иван Бончев Цанев е собственик на животновъден обект с пасищни
селскостопански животни № 5092-0011, регистриран в Интегрираната
информационна система на БАБХ, в землището на с. Родина.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 8 броя крави
месодайни, 9 броя телета и малачета до една година и 4 броя овце, равняващи
се на общо 14 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 220 дка от I до VII категория и/или
до 440 дка от VIII до X категория.
След проверка на договорите за наем на земеделски земи, комисията
установи, че същият не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ.
Във връзка с гореизложеното заявителя има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 220 дка от I до VII категория и/или до 440
дка от VIII до X категория.
В приложение 3 той е посочил предпочитано пасище в землището на с.
Родина с площ 39,499 дка от VIII до X категория.
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При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Иван Бончев Цанев получава следния имот:
№ по
ред

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар
№/

площ по
КК (дка)

НТП

местност

категория

1

с.Родина

62877.59.4

247

39,499

пасище,
мера

НА БАИРА

девета/четвърта

4. Иванка Стоянова Христова е собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5092-0072, регистриран в Интегрираната
информационна система на БАБХ, в землището на с. Родина.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 60 броя овце и
222 броя кози, равняващи се на общо 42,3 животински единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 634,5 дка от I до VII категория
и/или до 1269 дка от VIII до X категория.
След проверка на договорите за наем на земеделски земи, комисията
установи, че същата не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ.
Във връзка с гореизложеното заявителката има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 634,5 дка от I до VII категория и/или до
1269 дка от VIII до X категория.
В приложение 3 заявителката е посочила предпочитани пасища в
землището на с. Родина с площ 38,515 дка от I до VII категория.
Един от заявените имоти – имот с идентификатор 62877.38.28 с площ
4,272 дка. е заявен от Михаил Йосифов. и предоставен от комисията по горе от
този протокол на Михаил Йосифов на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, тъй
като той го е ползвал чрез изтекъл договор с Община Златарица от 28.05.2012г.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши Иванка Стоянова Христова получава следните имоти:
№ по
ред

землище

кадастрален
идентификатор

№ по
КВС
/стар
№/

площ по
КК (дка)

НТП

местност

категория

1

с.Родина

62877.12.18

12018

2,317

КЕРХАНАТА

трета

2

с.Родина

62877.65.1

65001

31,926

пасище,
мера
пасище,
мера

парцел 1 от
масив 65

четвърта

Общо:

34,243

III. За землището на село Сливовица:
Заявление е подадено от „Агро-Солей“ ЕООД. Като член на комисията
присъства кметския наместник на село Сливовица – Димитър Цанев Иванов.
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1.
„Агро-Солей“ ЕООД, собственик на животновъден обект с
пасищни селскостопански животни № 5157-0081,
регистриран в
Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с.
Сливовица.
Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че дружеството притежава: 565 броя
овце-млечни и 95 броя овце-месодайни, равняващи се на общо 99 животински
единици.
Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ имайки предвид гореизложеното
дружеството има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до
1556,25 дка от I до VII категория и/или до 3112,5 дка от VIII до X категория.
Същото ползва пасища, мери и ливади от ОПФ, по договор от 11.01.2018
г. – 87,296 дка от I до VII категория и 133,02 дка от VIII до X категория и по
договор от 06.04.2017 г. – 480,65 дка от I до VII категория и 2,858 дка от VIII
до X категория, общо: 567,946 дка от I до VII категория и 135,879 дка от VIII
до X категория. За ползваните площи комисията установи, че дружеството е
използвало 42,39 животински единици.
Комисията реши, че за оставащите 56,61 животински единици на „АгроСолей“ ЕООД се полагат до 849,15 дка от I до VII категория и /или до 1695,30
дка от VIII до X категория.
В приложение 3 заявителя е посочил предпочитани пасища в землището
на с. Сливовица, гр. Златарица, с. Средно село, с. Разсоха и с. Родина с площ
137,474 дка. от I до VII категория и 77,373 дка от VIII до X категория.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши „Агро-Солей“ ЕООД получава следните имоти:
№ по
ред

1
2

землище

кадастра
№ по
площ по
лен
КВС /стар КК (дка)
идентиф
№/
икатор

с.
67395.112
Сливовица
.3
с.
67395.149
Сливовица
.4

112003

21,378

149004

22,29

Общо:

НТП

местност

категория

пасище,
мера
пасище с
храсти

ДО ВОД. ЧЕШМА

трета

ПОД ЛИЖА ЯЛИЯ

трета

43,668

Тъй като в одобрения списък с предложени имоти за индивидуално
ползване на територията на с. Сливовица, където е регистриран
животновъдния обект на заявителя, площите са недостатъчни, комисията реши
на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, „Агро-Солей“ ЕООД да получи имоти в
съседни селища, което ще бъде отразено в бъдещ протокол.
IV. За землището на село Средо село:
Заявление е подадено от „Агро-Еко 2013“ ЕООД. Като член на комисията
присъства кмета на село Средно село – Шабан Юсеинов Якубов.
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Комисията се запозна със предоставената справка от Българската агенция
по безопасност на храните и установи, че „Агро-Еко 2013“ ЕООД за обект №
№ 5088е-0064, регистриран в землището на с. Средно село притежава 230 кози,
съответстващи на 34,5 животински единици.
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и
ливади от ОПФ в размер до 517,5 дка от I до VII категория и/или до 1035 дка от
VIII до X категория.
„Агро-Еко 2013“ ЕООД за обект № 5088е-0064, регистриран в землището
на с. Средно село ползва:
с договор за наем от 04.07.2016 г. пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд от I до VII категория - 432,28 дка., от VIII до X категория –
365,024 дка и
с договор за наем от 18.05.2015 г. пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд от I до VII категория- 1,196 дка. от VIII до X категория – 70,927
дка.
Общо наетите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от
„Агро-Еко 2013“ ЕООД за обект № 5088е-0064 са 433,476 дка от I до VII
категория и 435,951 дка от VIII до X категория, за наемането на който са
необходими 43,43 животински единици, а той притежава само 34,5 животински
единици.
В тази връзка комисията реши да не разпределя пасища, мери и ливади
от ОПФ на „Агро-Еко 2013“ ЕООД за обект № 5088е-0064, находящ се в
землището на с. Средно село.
Настоящият протокол не е окончателен за заявителите: Кадрин
Севдалинов Чаушев, Байрям Османов Османов и „Агро-Солей“ ЕООД, тъй
като в някои от землищата пасищата, мерите и ливадите са недостатъчни и
заявителите са проявили интерес към пасища, мери и ливади от ОПФ в
землища, намиращи се в съседство на регистрираните им животновъдни
обекти.
Протоколът 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.
Към така разпределените имоти ще се извърши допълнително
разпределение в съседни землища. За разпределените имоти комисията ще
състави протокол в срок до 1 юни, който ще е окончателен само при наличие
на необходимата за всяко правоимащо лице площ.
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Председател: /п/
Членове:
1. /п/
2. /п/
3. /п/
4.1. /п/
/Даниела Ангелова/
4.2. /п/
/Бисер Чинов/
4.3. /п/
/Севдалин Чаушев/
4.4. /п/
/Димитър Иванов/
4.5. /п/
/Шабан Якубов/
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