
 
                        УТВЪРЖДАВАМ! 

               КМЕТ НА ОБЩИНА 

     СЛИВЕН: 

/СТЕФАН РАДЕВ/ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                                           П Р О Т О К О Л  

 
        Днес 01.12.2017г. комисия назначена със заповед № РД-15-596/27.04.2017г. на Кмета 

на Община Сливен,  в състав: 

 
 Председател: Христо Котов – общински съветник 

        Членове: 

1. Иван Рандев – юрисконсулт в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” 

2. Велко Велев – главен експерт в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” 

3. Мустафа Мустафов – общински съветник 

4. Веселин Мушков- главен експерт в „Общинска собственост” 

 

 

проведе заседание, във връзка с Молба вх.№ 4704-3003 в Община Сливен и вх.№30-00-

1215/06.11.17г. в Общински съвет Сливен от „Крушаре Милк” ООД, и съгласно 

протокол № 33 от 08.11.2017г. от  ПК „ Комисия по нормативна уредба, 

законосъобразността на актовете на ОБС и контрол на изпълнение на решенията на 

Общински съвет“ и след като разгледа подаденото Заявление с вх. №1012/23.11.2017г. в 

ОП „ЗГВР“ от Стоян Стоянов Митев, след като се съобрази с всички горепосочени 

документи взе следното решение: 

   На основание чл.62 ал.2 от АПК, отстранява допусната явна фактическа грешка 

на  последната страница (стр.2) в протокол от 07.07.2017г. за разпределение на мери и 

пасища в землището на с.Чокоба, община Сливен, относно  Стоян Стоянов Митев, като 

текста: Стоян Стоянов Митев, да се чете: „Крушаре Милк” ООД. Като придобива 

следния вид: 

     

 
   „Крушаре Милк” ООД 
 Пасища и  мери        

Землище ЕКАТТЕ 
ВИД 

СОБСТВЕНОСТ 
НТП 

Имот 
номер 

ПЛОЩ Категория 
Цена  

лв./дка. 

Цена за 
имота 
лева 

Срок на 
ползване 

години 

Чокоба 81534 общинска пасище 000082 16.440 3 8.00 131.52 6 

Чокоба 81534 общинска пасище 000084 3.360 3 8.00 26.88 6 

Чокоба 81534 общинска пасище 000093 4.020 3 8.00 32.16 6 

Чокоба 81534 общинска пасище 000166 303.420 3 8.00 2427.36 6 

  
         Сключеният договор за наем със лицето Стоян Стоянов Митев да бъде прекратен 

и да се сключи договор за наем с фирма „Крушаре Милк” ООД. 

 

Настоящият протокол подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, 

ал. 1 от АПК, с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на 

акта, която вреда биха се отразили на „Крушаре Милк” ООД. 
 

 
 
 
 



   Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен 
срок от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на АПК. 

Настоящият Протокол подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно - процесуалния кодекс пред АС Сливен. 

 
В 3-дневен срок от утвърждаване на протокол от Кмета на Община Сливен, да се 

публикува на интернет страницата на Община Сливен и да се запознаят 
заинтересованите страни. 

В 7-дневен срок от влизане в сила на протокола, да се сключи писмен договор с 
Крушаре Милк” ООД за горепосочените имоти в землището на с.Чокоба 

 
    

 
КОМИСИЯ: 
 Председател: ………………….. Христо Котов  

  

  Членове: 

                                                         
  1……………………. Иван Рандев 

 

  2……………………. Велко Велев  

 

  3…………………….. Мустафа Мустафов  

 

  4…………………….. Веселин Мушков                                 


