ПРЕПИС
ОДОБРИЛ:
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА:/п/
/инж. С. Минчев/
ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ
На основание чл.37и, ал.7 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи за допълнително
разпределение на площи за землището на с.Дрангово

Днес 31.05.2019 год. в сградата на община Брезово се събра комисия, назначена
със заповед №147/15.03.2019 год. на врИД Кмет на Община Брезово в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Петров-Зам. Кмет на общината
ЧЛЕНОВЕ:1. Петя Иванова-старши специалист в дирекция „ОА”
2.адв.Гергана Василева
3.Мирела Попчева- главен специалист в дирекция „ОА”
4.Светла Стайкова-ВрИД кмет на кметство с.Дрангово
се събра в заседателната зала на Община Брезово със задачата да разпредели
допълнителни площи-пасища, мери на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ЕГН
**********, постоянен адрес: С.Дрангово, общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.***********,
притежаващ постоянен животновъден обект в с.Дрангово, регистриран в Интегрираната
информационна система на БАБХ под № 2358090002 /стар 4164-0051/.
С протокол №1.5 от 25.04.2019 год. на г-н Дамянов са разпределени 25,541 дка
общински пасища в землището на с.Дрангово, които той ще ползва през стопанската
2019/2020 год. видно от представените документи г-н Дамянов ползва по договор с
Община Брезово 99,774 дка пасища в землището на с.Дрангово.
При извършване на първото разпределение на общински пасища към 01.05.-2019
год., г-н Дамянов е изявил желание за участва и в разпределението на общински
пасища в землището на с.Отец Кирилово, което е съседно на с.Дрангово.
Вземайки под внимание факта, че г-н Дамянов притежава 62 ЖЕ /говеда, за
мляко/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на него му се полагат 930 дка пасища от І до
VІІ категория или 1860 дка пасища от VІІІ до Х категория, комисията предлага на
Пламен Георгиев Дамянов да бъдат предоставени описаните по-долу имати,
намиращи се в землището на с.Отец Кирилово, а именно:
№ по № на
ред АОС

1
2
3

№ на
имота

6028 000203
7285 000195
7278 011037
ОБЩО:

площ на
местност
НТП
имота
по КВС в
дка
2.262 ДЕРЕНАЛЧА пасище, мера
17.505 МЕШЕ КОРИЯ пасище, мера
8.399 МЕШЕ КОРИЯ пасище, мера
28.166

категор
площ
ия
попадаща в
допустимия
слой
6
0
6
15.535
6
5.143
20.678

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното окончателно

разпределение на имотите с начин на трайно ползване пасища и мери общинска
собственост, комисията предлага на кмета на община Брезово да сключи договор за
наем с г-н Пламен Дамянов за когото разпределението на пасищата с настоящия
протокол е окончателно, след заплащане на наемната цена, определена с решеие № 501
от 28.03.2019 год. на Общински съвет-Брезово.
Минимален срок на договора-5 /пет/ стопански години.
Настоящият протокол да се публикува на информационното табло на кметство с.
Отец Кирилово и на интернет страницата на Община Брезово, след неговото
утвърждаване.
На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване
по отношение на площта на разпределените имоти пред Районен съд-Пловдив в 14дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Брезово, като
обжалването му не спира изпълнението му, освен ако съда не разпореди друго.
Неразделна част от протокола е подаденото заявление и приложенията към него.
КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п//П.Петров/
ЧЛЕНОВЕ:

1. /п// П. Иванова/
2. /п//адв.Г. Василева/
3. /п//М.Попчева/
4. /п//С. Станкова/

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:/п/
Старши специалист в ОбА-Брезово-П. Иванова

