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З А П О В Е Д  
 

№РД-08-408 
 

Крушари, 22.08.2022г.  
 

 
На основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.111, ал.2 от 

ППЗСПЗЗ, молба с вх.№ОС-12-1504/31.03.2022г. от Х.П.И., собственик на овощно 
насаждение, създадено в ПИ №21470.39.83 по КК и КР на с.Добрин, ПИ №21470.39.84 по 
КК и КР на с.Добрин и ПИ №21470.39.85 по КК и КР на с.Добрин, заповед №РД-08-
378/05.08.2022г. на Кмета на община Крушари за назначаване на експертна комисия по 
чл.111, ал.2 от ППЗСПЗЗ и изменена със заповед №РД-08-388/09.08.2022г. на Кмета на 
община Крушари, констативен протокол №1 от 12.08.2022г. от извършена теренна 
проверка в ПИ №21470.39.83 с площ 16,794 дка по КК и КР на с.Добрин, ПИ 
№21470.39.84 с площ 10,112 дка по КК и КР на с.Добрин и ПИ №21470.39.85 с площ 9,117 
дка по КК и КР на с.Добрин и снимков материал от теренната проверка 
 
 

НАРЕЖДАМ : 
 
 

I.Одобрявам констативен протокол №1 от 12.08.2022г. по чл.111, ал.2 от ППЗСПЗЗ 
за установяване състоянието на овощно насаждение от орехи на комисия назначена със 
заповед №РД-08-378/05.08.2022г. на Кмета на община Крушари и изменена със заповед 
№РД-08-388/09.08.2022г. на Кмета на община Крушари. 

1.При извършената теренна проверка комисията е констатирала, следното: 
- Овощното насаждение е създадено от Х.П.И. в ПИ №21470.39.83 с площ 16,794 

дка по КК и КР на с.Добрин, актуван с АОС №2008/13.01.2014г., ПИ №21470.39.84 с площ 
10,112 дка по КК и КР на с.Добрин, актуван с АОС №2009/13.01.2014г. и ПИ 
№21470.39.85 с площ 9,117 дка по КК и КР на с.Добрин, актуван с АОС 
№2010/13.01.2014г.; 

- Годината на създаване на овощното насаждение е 2016 г.  и възраст 6 години, с 
неизтекъл амортизационен срок; 

- Разстояния между дърветата при засаждане: 10 метра в междуредията и 10 
метра  в реда между дърветата; 

- Процент живи дървета: над 70%; 
- Система на поддържане на овощното насаждение – в реда на орехите е чимова, 

а в междуредията е засята лавандула; 
- Полагани грижи за площта:ДА; 
- Полагани грижи за овощните дървета:ДА, чрез резитби; 
- Представени дневници за проведени растителнозащитни мероприятия:ДА; 
- Употребени препарати за растителна защита: НЕ. 
 
2.Заключение на комисията:  
- Подлежи на възстановяване (при повече от 70% живи растения). 
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3.Обобщено заключение на комисията: 
- При извършената теренна проверка се установи, че общата засята площ с орехи 

и лавандула е около 33,000 дка, като в тази площ влизат част от ПИ №21470.39.80 с 
обща площ 1504 кв.м. с НТП овощна градина-частна собственост, част от ПИ 
№21470.39.180 с обща площ 749 кв.м. с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път 
– публична общинска собственост и ПИ №21470.39.181 с обща площ 754 кв.м. с НТП За 
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост; 

- Площта от около 7,000 дка трябва да се разчисти и засади с орехови дървета. 
 

II.Задължавам Х.П.И., ЕГН хххххххххх, с адрес с.ххххххххх, ул.“хххххххххх“ 
№ххххххххх, съгласно анекс от 19.09.2014г. към договор за аренда на общински 
земеделски земи №ОС-09-1028/29.08.2013г., вписан с вх.рег.8693/23.09.2014г., акт №127, 
том XV в СВ гр.Добрич към договор за аренда на общински земеделски земи №ОС-09-
1028/29.08.2013г., вписан с вх.рег.№9438/30.08.2013г., акт №197, том XVIII в СВ 
гр.Добрич и молба с вх.№ОС-12-1504/31.03.2022г. да разчисти и засади с орехови 
дървета площта от около 7,000 дка, която е установила комисията при извършена 
теренна проверка в срок от 1 (една) година, считано от връчване на настоящата заповед. 

 
 III. След изтичане на срока по т.II, но не по-късно от 1 ноември 2023г. комисия по 
чл.111, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена от кмета на община Крушари да извърши теренна 
проверка и изготви констативен протокол, който да представи на Кмета на община 
Крушари за одобряване. 
 

IV.Настоящата заповед да се сведе до знанието на Х.П.И.и на съответните 
длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното таблото 
за обяви в сградата на Община Крушари и на интернет страницата на общинската 
администрация Крушари – www.krushari.bg. 

 
V.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Д.Ж.П. – Директор на 

дирекция „РРХД“. 
 
 

Настоящата Заповед може да бъде оспорена чрез кмета на община Крушари пред 
Административен съд Добрич в 14-дневен срок от узнаването й. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /п/ 
Кмет на Община Крушари  
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