РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали

УТВЪРДИЛ:

(п)

ЙОРДАНКА ГОЧЕВА
Директор на ОД “Земеделие” гр. Кърджали

ПРОТОКОЛ
за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади от държавния
поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни в област Кърджали.
Днес 28.06.2017г. на основание чл. 37и, ал. 10 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100 ал. 7 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ), комисия,
назначена със Заповед № РД-11-70/12.06.2017 г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Кърджали в състав:
Председател: Дамян Стефанов Кьосев – главен директор ГД „АР”
Членове:
1. Инж. Тонка Толева – главен експерт в ГД „АР”;
2. Антоанета Стоева – главен експерт в ГД „АР”;
3. Веселина Аланова – гл. юрисконсулт в Д „АПФСДЧР”
4. Емира Керушева – старши експерт в ГД „АР”;
в 10.00 часа се събра в заседателната зала на сградата на Областна дирекция
„Земеделие”, находяща се в гр. Кърджали, бул. „България” 74, да разгледа постъпилите
по реда на чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, протоколи и приложени
заявления на земеделски стопани, притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти и
да разпредели одобрените в Заповед № РД 46-111/28.02.2017г. на Министъра на
земеделието и храните пасища, мери и ливади от ДПФ, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4
от ЗСПЗЗ - Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите,
които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30
дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на
месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по
дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и
"Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на
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хектар, независимо от категорията на имотите.
Необходимата площ на всеки кандидат се разпределя по местонахождение на
животновъдния обект, при спазване на разпоредбите на чл. 37и, ал. 10 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 за всеки кандидат площ
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, на друга съседна община в същата област
или на съседна община в друга област. В случаите, когато разпределението на площите
се извършва в съседно землище, намиращо се на територията на друга област,
разпределението следва да се извърши от съответната комисия по местонахождението
на имотите, на която служебно се изпращат копия от документите на заявителя с данни
от протоколите за разпределената му площ.
На основание чл. 100, ал. 7 от ППЗСПЗЗ всеки член на комисията представи на
председателя декларация, че по смисъла на Търговския закон не е свързано лице с
участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.
С писма на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали във
връзка с изпълнение на дейностите, свързани с процедурата по реда на чл. 37и от
ЗСПЗЗ е отправено искане до всички общини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,
Кърджали, Момчилград и Черноочене за предоставяне на протоколите по чл. 37и, ал. 6
и/или ал. 7 от ЗСПЗЗ и копие от заявленията за допълнително разпределение на имоти
от ДПФ в срок съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 9.
В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД16-04-47(3)/12.06.2017г. от кмета на община Ардино, заведено с изх. № 24-6313/08.06.2017г. на община Ардино, с приложено копие от заявление за допълнително
разпределение на имоти от ДПФ. Съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и
чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, комисията по ал. 6 следва да предостави служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по
ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от
държавния поземлен фонд. Комисията отказва предоставяне на свободни пасища,
мери и ливади от ДПФ на територията на община Ардино на заявителя поради
неизпълнение на разпоредбите на чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ.
В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД04-57/05.06.2017г. от кмета на община Кирково, заведено с изх. № 66-00763/01.06.2017г. на община Кирково, с приложени протоколи от проведени заседания
на комисията назначена със Заповед № РД-10-254/24.04.2017 г. на кмета на община
Кирково, 14 бр. заявления за допълнително разпределение на имоти от ДПФ, 7 бр. изх.
и 7 бр. вх. писма, 5 бр. копия от протоколи за определяне и разпределение на пасища,
мери и ливади от ОПФ съставени, съответно на 29.12.2015 г. – 3 бр.; на 16.02.2016 г. – 1
бр. и на 27.05.2016 г. 1 бр. за кандидати и през стопанската 2017-2018г. След като се
запозна с всички съотносими към процедурата документи, предоставени от община
Кирково, комисията отказва предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ на територията на община Кирково на заявителите поради неизпълнение на
разпоредбите на чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.
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В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД16-04-47(7)/20.06.2017 г., от кмета на община Джебел, заведено с изх. № A-94-00803/12.06.2017г. на община Джебел, с приложени копия от протоколите по ал. 7 по
землища на територията на община Джебел. В тях са посочени земеделските стопани,
на които се предоставят мери, пасища и ливади по землища в община Джебел. С
писмото са предоставени постъпилите 3 /три/ броя заявления за допълнително
разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на община
Джебел.
№
1
2
3

Заявител
/Име, презиме и фамилия/
Мустафа Сюлейман Ибрям
Митко Младенов Кючюков
Самет Ерол Али

Община
Джебел
Джебел
Джебел

Постоянен
адрес
с. Великденче
с. Плазище
гр. Джебел

След като разглежда постъпилите заявления на земеделски стопани, притежаващи
регистрирани в БАБХ животновъдни обекти на територията на община Джебел и се
запозна с предоставените от община Джебел протоколи, комисията счита, всички
заявления отговарят на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ. На заявителите ще бъдат
предоставени свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на община
Джебел, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД16-04-46/01.06.2017 г., от кмета на община Кърджали, заведено с изх. № 24-00731/31.05.2017г. на община Кърджали, с приложено заверено копие на Протокол от
18.05.2017 г. за индивидуално разпределяне на мери, пасища и ливади от ОПФ по
землища в община Кърджали, за предоставяне под наем без търг или конкурс на лица с
регистрирани пасищни селскостопански животни, съгласно Решение № 32 от
20.02.2017г. и Решение № 79 от 25.04.2017г. на ОбС Кърджали за стопанската
2017/2018г. В него са посочени земеделските стопани, на които се предоставят мери,
пасища и ливади по землища в община Кърджали. С писмото са предоставени 17
/седемнадесет/ броя заверени копия от заявления за допълнително разпределение на
свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на община Кърджали.

Кърджали

Постоянен
адрес
с. Велешани

Кърджали

с. Велешани

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

с. Сипей
с. Сипей
с. Сипей
с. Черешица

2

Нуртен Сали Халил

Кърджали с. Велешани 11

3
4
5
6

Неврие Мюмюн Мурад
Хайрие Рамадан Салиф
Бахри Сали Салиф
Рушен Фахри Мюмюн

Кърджали с. Велешани 12
Кърджали с. Велешани 13
Кърджали с. Велешани 14
Кърджали
15
с. Бойно

7

Себат Юсеин Салиф

Кърджали с. Велешани 16

Ахмед Сабри Ибрям

8
9

Севим Сали Салиф
Фатме Раиф Салиф

Кърджали с. Велешани 17 Нефизе Халимова Алиева Кърджали
Кърджали с. Велешани

1

Заявител
Община
/Име, презиме и фамилия/
Емине Осман Нуман
Кърджали

Постоянен
адрес
с. Бойно

Заявител
/Име, презиме и фамилия/
Сабрие Мустафа Кямил
Нериман Халилюмер
Евтимова
Адем Вели Али
Айдън Сейхан Апти
Анифе Осман Апти
Хамди Раим Хамди

№

№
10

Община

Кърджали с. Широко поле
гр. Кърджали

След като разглежда постъпилите заявления на земеделски стопани,
притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти на територията на община
Кърджали и се запозна с предоставения от община Кърджали протокол, комисията
счита, всички заявления отговарят на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ. На
заявителите ще бъдат предоставени свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на
територията на община Кърджали, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
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В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД16-04-47(4)/14.06.2017г. от кмета на община Момчилград, заведено с изх. № 2400147/13.06.2017г. на община Момчилград, с приложени 26 бр. протоколи по 37и, ал. 6 и
ал. 7 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Момчилград. В тях са посочени
земеделските стопани, на които се предоставят мери, пасища и ливади по землища в
община Moмчилград. С писмото са предоставени постъпилите 14 /четиринадесет/ броя
заявления за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ
на територията на община Момчилград.
№
1
2
3
4
5
6
7

Заявител
/Име, презиме и фамилия/
"Б.К.С.Р. СИНАПОВИ" ЕООД
Гюлбейде Исмаил Мюмюн
Султан Мехмед Хасан
Айдън Осман Осман
Хабибе Юсеин Хасан
Неджат Фаик Мехмедали
Фаик Мехмед Салиф

Община
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград

Постоянен адрес №
гр. Джебел
с. Врело
с. Върбен
с. Карамфил
с. Карамфил
с. Момина сълза
с. Момина сълза

8
9
10
11
12
13
14

Заявител
/Име, презиме и фамилия/
Емин Юмер Кьосеюмер
Емин Юмер Кьосеюмер
Тунджай Исмаил Мехмед
Сейхан Хашим Али
Ергин Неджи Емин
"СЕВМИЛК ГРУП" ЕООД
Мустафа Мехмед Ахмед

Община

Постоянен адрес

Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград

гр. Момчилград
гр. Момчилград
с. Нановица
с. Пазарци
с. Садовица
гр. Джебел
с. Лещарка

След като разглежда постъпилите заявления на земеделски стопани,
притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти на територията на община
Момчилград и се запозна с предоставения от община Момчилград протокол,
комисията счита, всички заявления отговарят на изискванията на чл. 37и от
ЗСПЗЗ. На заявителите ще бъдат предоставени свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ на територията на община Момчилград, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ.
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД-1604-47(3)/12.06.2017 г., от кмета на община Крумовград, заведено с изх. № 24-00354/09.06.2017г. на община Крумовград, с приложени приложения от протоколи на
комисията по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 за разпределяне на мери, пасища и ливади от ОПФ в
съответното и съседно землище на правоимащите лица в община Крумовград. В
протоколите са посочени земеделските стопани, на които се предоставят мери, пасища
и ливади по землища в община Крумовград. С писмото са предоставени постъпилите 86
/осемдесет и шест/ броя заявления за допълнително разпределение на свободни
пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на община Крумовград.
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№

Заявител
/Име, презиме и фамилия/

Община

Постоянен
адрес

№

Заявител
/Име, презиме и фамилия/

Община

Постоянен адрес

1 Веселин Борисов Бодуров

Крумовград с. Багрилци

44 Исмаил Юсеин Мехмед

Крумовград

с. Малко Каменяне

2 Идриз Хасан Идриз

Крумовград с. Багрилци

45 Бахрие Садула Али

Крумовград

с. Пелин

3 Мюмюн Али Хасан

Крумовград с. Доборско

46 Васил Стайков Петров

Крумовград

гр. Крумовград

4 Педрие Ахмед Мехмед

Крумовград с. Багрилци

47 Владимир Алеков Хаджиев

Крумовград

гр. Крумовград

5 Реджеб Мехмед Мехмед

Крумовград с. Багрилци

48 Зейнеб Хасан Ахмед

Крумовград

с. Гулийка

6 Сабрие Алиосман Дауд

Крумовград с. Багрилци

49 Сабахтин Ахмед Местан

Крумовград

с. Пелин

7 Танер Сабри Дауд

Крумовград с. Багрилци

50 Сами Сабри Ахмед

Крумовград

с. Бараци

8 Юсеин Ибрахим Кърхасан

Крумовград с. Багрилци

51 Айше Али Исмаил

Крумовград

с. Пелин

9 Шенол Сабри Мехмед

Крумовград гр. Крумовград

52 Мустафа Юсуф Хасан

Крумовград

с. Перуника

10 Нуртен Юсеин Хасан

Крумовград с. Вранско

53 Риджаи Али Мехмед

Крумовград

гр. Крумовград

11 Метин Кадир Ахмед

Крумовград с. Вранско

54 Севдалина Миткова Антонова

Крумовград

гр. Крумовград

12 Марио Асенов Пандъров

55 Шукрие Ахмед Адем

Крумовград

с. Полк. Желязово

13 Емине Ахмед Кадир

Крумовград гр. Крумовград
с. Голямо
Крумовград Каменяне

56 Касим Рамаданов Устов

Крумовград

гр. Крумовград

14 Махмут Мюмюн Халим

Крумовград с. Горна кула

57 Юсеин Емин Махмуд

Крумовград

с. Гулийка

15 Зейнеб Хасан Ахмед

Крумовград с. Гулийка

58 Евелин Иванов Стоев

Крумовград

гр. Маджарово

16 Златка Руменова Карталова

Крумовград с. Гулийка

59 Наджие Хюсеин Юсеин

Крумовград

гр. Крумовград

17 Нурие Ибрям Махмуд

Крумовград с. Гулийка

Крумовград

гр. Крумовград

18 Нуртин Ахмед Заид

Крумовград с. Гулия

60 Гюлер Сабри Караибрям
ЕТ "АЛЕМ - САБАХТИН
61 КАРАИБРЯМ"

Крумовград

гр. Крумовград

19 Веселин Младенов Добрев

Крумовград с. Девесилица

62 Мехмед Нури Осман

Крумовград

с. Синигер

20 Калин Йовчев Симеонов

Крумовград гр. Крумовград

63 Фатме Али Осман

Крумовград

с. Синигер

21 Анелия Асенова Бекярова
Красимир Йосифов
22 Михайлов

Крумовград с. Девесилово

64 Фатме Мехмед Осман

Крумовград

с. Синигер

Крумовград с. Девесилово

65 Ембие Мехмед Махмуд

Крумовград

с. Сливарка

23 Мая Атанасова Добрева

Крумовград с. Девесилово

66 Мустафа Шабан Шабан

Крумовград

с. Сливарка

24 Младен Асенов Лилов

Крумовград с. Девесилово

67 Севгин Али Юмер

Крумовград

с. Сливарка

25 Гюлнарие Мустафа Ахмед

Крумовград с. Доборско

68 Тунджай Зекри Юсеин

Крумовград

с. Сливарка

26 Мюмюн Али Хасан

Крумовград с. Доборско

69 Фикри Иляз Исмаил

Крумовград

с. Сливарка

27 Бейсим Шефкет Авджи

Крумовград с. Долна кула

70 Хабибе Касил Халил

Крумовград

с. Сливарка

28 Мехмед Юзеир Ахмед

Крумовград с. Долна кула

71 Хазел Идриз Шабан

Крумовград

с. Сливарка

29 Мюмюн Шакир Джелил

Крумовград с. Долна кула

72 Апти Ахмед Апти

Крумовград

с. Стари чал

30 Фатме Бекир Хасан

Крумовград с. Долна кула

73 Кадир Мустафа Шабан

Крумовград

с. Тинтява

31 Шефкет Бейсим Шефкет

Крумовград с. Долна кула

74 Мюмюн Шабан Али

Крумовград

с. Тинтява

32 Исмаил Осман Ахмед

Крумовград с. Вранско

75 Айше Мустафа Моллахасан

Крумовград

с. Храстово

33 Хатидже Юмер Омар

Крумовград с. Качулка

76 Мюмюн Ахмед Хасан

Крумовград

с. Храстово

34 Айше Халибрям Мехмед

Крумовград с. Котлари

77 Фахри Шабан Шабан

Крумовград

с. Храстово

35 Мехмед Неджатин Хасан

Крумовград с. Котлари

78 Хасан Ахмед Хасан

Крумовград

с. Храстово

36 Атанас Стоилов Аргиров

Крумовград гр. Крумовград

79 Хасан Мехмед Юсеин

Крумовград

с. Храстово

37 Ерхан Сабри Мехмед

Крумовград гр. Крумовград

80 Шабан Хасан Шабан

Крумовград

с. Храстово

38 Сабри Мехмед Сюлейман

Крумовград гр. Крумовград

81 Анка Асенова Младенова

Крумовград

гр. Крумовград

39 Сунай Мустафа Местан

Крумовград гр. Крумовград

82 Младен Живков Младенов

Крумовград

гр. Крумовград

40 Семави Ахмед Хасан

Крумовград гр. Крумовград

83 Тахсин Рашид Язъджъ

Крумовград

с. Чал

41 Емине Рамадан Ахмед

Крумовград с. Къклица

84 Фатме Исмаил Чауш

Крумовград

с. Чал

42 Мустафа Мехмед Ахмед

Крумовград с. Лещарка
с. Малко
Крумовград Каменяне

85 Веселин Ангелов Мишев

Крумовград

с. Малък Девесил

86 Рамадан Али Емин

Крумовград

с. Чернооки

43 Ариф Юсеин Мехмед
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След като разглежда постъпилите заявления на земеделски стопани,
притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти на територията на община
Крумовград и се запозна с предоставените от община Крумовград протоколи,
комисията счита, всички заявления отговарят на изискванията на чл. 37и от
ЗСПЗЗ. На заявителите ще бъдат предоставени свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ на територията на община Крумовград, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ.
В Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали е входирано писмо с № РД16-04-47(5)/15.06.2017г. от кмета на община Черноочене, заведено с изх. № 24-00116/12.06.2017г. на община Ардино, с приложени 7 бр. препис извлечения от протоколи
по 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределяне на мери и пасища от ОПФ на община
Черноочене за стопанската 2017/2018г. В тях са посочени земеделските стопани, на
които се предоставят мери, пасища и ливади по землища в община Черноочене. С
писмото са предоставени постъпилите 8 /осем/ броя заявления за допълнително
разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на община
Черноочене.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Заявител
/Име, презиме и фамилия/
Раиф Мехмедали Рюстем
Елван Кристиянова Хаджиева
"ТУНИ - ЛЕЗАХ" ЕООД
Вилдан Рамадан Кадир
Гюлюмсер Мехмедова Идриз
Разие Мехмед Мехмед
Руфтин Сейдахмед Шевкед
Севим Реджеб Мустафа

Община
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене

Постоянен
адрес
с. Водач
с. Габрово
с. Габрово
с. Габрово
гр. Пещера
гр. Кърджали
с. Комунига
гр. Кърджали

След като разглежда постъпилите заявления на земеделски стопани,
притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти на територията на община
Черноочене и се запозна с предоставените от община Черноочене протоколи,
комисията счита, всички заявления отговарят на изискванията на чл. 37и от
ЗСПЗЗ. На заявителите ще бъдат предоставени свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ на територията на община Черночене, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ.
След направените констатации комисията определи максимално полагащите
се площи, определени на базата животински единици, съобразно условията на чл. 37и,
ал. 4 от ЗСПЗЗ на заявителите отговарящи на изискванията, подробно разписани в
Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4, представляващи неразделна част от този
протокол.
Предвид получените резултати в Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4,
комисията премина към допълнително разпределение на имоти от държавния
поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади.
Комисията разпределя на заявителите следните имоти от държавния
поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, подробно описани
в Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7, Таблица 8 и Таблица 9, представляващи неразделна
част от този протокол.
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Общо комисията е разпределила имоти от ДПФ с начин на трайно ползване –
пасища, мери и ливади:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7

Община
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене

Брой
Брой
удовлетворени разпределени
заявления
имоти
0
88
3
18
0
0
84
947
17
45
14
121
8
58

Общо:

126

1277

Разпределена
площ /дка /
593.696
168.135
0
16424.249
2012.431
2437.297
1533.507
23169.315

Съгласно изискванията на в чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ
Директорът на ОД „Земеделие” гр. Кърджали сключва договори за наем или за аренда
за имотите от ДПФ въз основа на протокола на комисията и след заплащане на
наемната или арендната цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на
договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в общинската служба по
земеделие.
Съгласно изискванията на в чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.8 от ППЗСПЗЗ
настоящия протокол ще бъде обявен в съответното кметство, в сградата на съответната
ОСЗ и ще се публикува на интернет страницата на съответната община и ОД
„Земеделие” гр. Кърджали. 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

КОМИСИЯ:
Председател:

(п)
/Дамян Стефанов Кьосев/

Членове:
1.

(п)
/Инж. Тонка Толева/

2.

(п)
/Антоанета Стоева/

3.

(п)
/Веселина Аланова/

4.

(п)
/Емира Керушева /
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