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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

Ми н и стерств о  н а  земедели ето ,  хран и те  и  гори те  

О бластн а  ди рекц и я „Земедели е“ –  гр .Пазарджи к  
 

УТВЪРДИЛ:………………… 

СТОЯН ТРАЯНОВ 

Директор на ОД „Земеделие”Пазарджик 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област 

Пазарджик 

 

 На  21.06.2018 г., във връзка със заповед № РД-06-126/15.06.2018 г. на Директора на 
ОД „Земеделие” гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 24а, ал. 2, т. 6,  чл. 37и, ал. 10 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 100, ал.7 от ППЗСПЗЗ и 
във връзка със Заповед № РД46-115/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните 
и горите се събра комисия в състав: 

Председател: Георги Бабачев – Директор ГД “АР” в ОД “Земеделие” Пазарджик; 
и 

 членове: 

1. Цветанка Хугасян - главен експерт в ГД”АР”,  ОД “Земеделие” Пазарджик; 
2. Кръстьо Костадинов - главен юрисконсулт в Д”АПФСДЧР” в ОД “Земеделие” 

Пазарджик; 
3. Христина Попова  - старши експерт в ГД”АР”, ОД “Земеделие” Пазарджик; 

4. Ангел Паунов  -  началник  ОСЗ – Пещера, 
 със задача да разгледа постъпилите протоколи по чл.37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ в едно със 
заявленията на правоимащите до Общините в Област Пазарджик за разпределение на 

допълнително необходимата за всеки кандидат площ, с НТП - пасища, мери и  ливади от 
ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година.  

 
Комисията  

КОНСТАТИРА: 
  
 Във връзка с чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ в ОД „Земеделие” гр. 

Пазарджик са постъпили 3 бр. писма с вх. № РД-03-2711/11.06.2018 г. от Община 
Брацигово,  вх. № РД-03-2752/12.06.2018 г. от Община Батак и вх. № РД-03-2825/14.06.2018 
г. от Община Панагюрище. 

   
1. Към писмо вх. № РД-03-2711/11.06.2018 г. от Община Брацигово е приложен Протокол 

от 12.02.2018 г. от заседание на общинска комисия, назначена със заповед № РД-
64/09.02.2018 г. на кмета на община Брацигово.  
Приложения протокол от 12.02.2018 г. не е  протокол по смисъла на чл.37и, ал.6 и ал.7 от 

ЗСПЗЗ. 
Към протокола е приложено  1 /един/ брой заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № 94-

Г-531-3/06.03.2018 г./ с приложенията към него и допълнително заявление по чл.37и, ал.9 
от ЗСПЗЗ по  /вх. № 94-Г-531-2/07.06.2018 г./ за доразпределение на пасища, мери и  
ливади от ДПФ, подадено от Г.М.И., с регистриран животновъден обект № 4588-0091, 

адрес с. ########, общ. ########. 
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2. Към писмо вх. № РД-03-2752/12.06.2018 г. от Община Батак е приложен Протокол № 1 / 
на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 2 и 3 от ППЗСПЗЗ/от 26.04.2018 г. от 

заседание на общинска комисия, назначена със заповед № 57/30.01.2018 г. на кмета на 
община Батак  и 4 бр. заявления: 
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № 94-П-12/06.03.2018 г./ с приложенията към 

него и допълнително заявление /вх. № 94-П-22/01.06.2018 г./ за доразпределение на 
пасища, мери и  ливади от ДПФ /заявлението не е  по утвърдения образец/, подадено от 

П.И.М. от гр. ########, с регистриран животновъден обект № 0283710007 / стар 4580-
0282/, с адрес гр. ######, ул. „########” № 6.  
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № 94-М-8/06.03.2018 г./ с приложенията към 

него и допълнително заявление /вх. № 94-М-23/04.06.2018 г./ за доразпределение на 
пасища, мери и  ливади от ДПФ /заявлението не е  по утвърдения образец/, подадено от 

М.А.М. от гр. ########, с регистриран животновъден обект № 4580-0192 с адрес гр. 
########, ул. „########” № # .  
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № 53-00-51/08.03.2018 г./ с приложенията към 

него и допълнително заявление /вх. № 53-00-151/04.06.2018 г./ за доразпределение на 
пасища, мери и  ливади от ДПФ /заявлението не е  по утвърдения образец/, подадено от 

„Л.” ЕООД от гр. ########, с регистриран животновъден обект № 4580-0335 с адрес на 
управление гр. ########, ул. „########” № #.  
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № 53-00-54/09.03.2018 г./ с приложенията към 

него и допълнително заявление /вх. № 53-00-156/07.06.2018 г./ за доразпределение на 
пасища, мери и  ливади от ДПФ /заявлението не е  по утвърдения образец/, подадено от 

„Е.” ООД от гр. ########, с регистриран животновъден обект № 4580-0354 с адрес на 
управление гр. ########, ул. „########” № #.  
 

3. Към писмо вх. № РД-03-2825/14.06.2018 г. от Община Панагюрище е приложен Протокол 
/ на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 2 и 3 от ППЗСПЗЗ/ от 29.05.2018 г. от 

заседание на общинска комисия, назначена със заповед № РД-236/30.04.2018 г. на кмета 
на община Панагюрище. Към протокола е приложено  1 /един/ брой заявление по чл.37и, 
ал.5 от ЗСПЗЗ /вх. № УОС-522/12.02.2018 г./ с приложенията към него и допълнително 

заявление по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ по  /вх. № УОС-1048/07.06.2018 г./ за 
доразпределение на пасища, мери и  ливади от ДПФ, подадено от Ц.З.З., с регистриран 

животновъден обект № 4500-1540, адрес гр. ########, общ. ########, ул. ########” № #. 
4. В ОД „Земеделие” гр. Пазарджик, в регламентирания срок до 10.06.2018 г. няма 

постъпили протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ от общини – 

Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и  
Сърница. 

 
След като комисията разгледа постъпилите протоколи и заявления за доразпределение 

на пасища, мери и ливади от ДПФ на правоимащи лица,  

 
 

 
РЕШИ: 

 

 

 

1.     Не разпределя имоти от ДПФ в община Брацигово, т.к. протокола от 12.02.2018 г. 

на общинска комисия не е  протокол по смисъла на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.  
На основание чл.37и, ал. 5 заинтересованите лица имат възможност в срок до 10 март да 

подадат заявление по образец, одобрен от Министъра на земеделието, храните и  горите 
до съответната община, в която се намира животновъдния обект. Заседанието на 

общинската комисия е проведено на 12.02.2018 г., преди срока за подаване на заявления 
за разпределение на ПМЛ от ОПФ, регламентиран в чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. Заявлението 
от Г.М.И., с регистриран животновъден обект № 4588-0091, е подадено в 

регламентирания законов срок с вх. № 94-Г-531-3/06.03.2018 г.  
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В срока, регламентиран в чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ не 

са представени протоколи по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 5 от 

ППЗСПЗЗ. „При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 
землището към разпределените по реда на чл.37и, ал. 6 имоти съответната комисия 
извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в 

съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на 
имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския 

поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва 
последователно в съседното землище, община и област.” Този ред за разпределяне на 
ПМЛ от ОПФ се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до 

достигане на определената норма, 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. Липсва протокол, от който да е  видно, че 
комисията, назначена със Заповед № 64/09.02.2018 г. е изчерпила всички възможности на 
ОПФ, регламентирани в ЗСПЗЗ и  правилника по неговото прилагане.  

 
2. Не разпределя имоти от ДПФ в община Батак, т.к. в срока, регламентиран в чл.37и, 

ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ не е представен протокол по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ. „При недостиг на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на чл.37и, 

ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно 
землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за 

окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до 
изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по 
ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и 

област.” Този ред за разпределяне на ПМЛ от ОПФ се прилага до изчерпване на имотите 
от общинския поземлен фонд или до достигане на определената норма, 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. Липсва протокол, от който да е  видно, че комисията, назначена със Заповед № 

РД-236/30.04.2018 г. е изчерпила всички възможности на ОПФ, регламентирани в ЗСПЗЗ 
и  правилника по неговото прилагане.  

 

3. Не разпределя имоти от ДПФ в община Панагюрище, т.к. в срока, регламентиран в 

чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ не е представен протокол по реда 

на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ. „При недостиг на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на чл.37и, 

ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно 
землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за 
окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до 

изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по 
ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и 

област.” Този ред за разпределяне на ПМЛ от ОПФ се прилага до изчерпване на имотите 
от общинския поземлен фонд или до достигане на определената норма, 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. Липсва протокол, от който да е  видно, че комисията, назначена със Заповед № 

57/30.01.2018 г. е изчерпила всички възможности на ОПФ, регламентирани в ЗСПЗЗ и  
правилника по неговото прилагане.  

4. Не разпределя имоти от ДПФ в общини: Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, 

Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница, т.к. в срока, регламентиран в 

чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ не са представени протоколи по 

реда на чл.37и, ал.6 и/или ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

5. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.102 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед 

№ РД 46-115/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието,  храните и  горите, и 
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свободните имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади, да бъдат обявени за отдаване 

под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ. Търгът следва да се проведе при условията на чл.104 от ППЗСПЗЗ и по 

цени определени в Приложение 1 от Заповед РД46-177/26.03.2018 г. на Министъра на 

земеделието, храните и  горите. 

 

 

На основание чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, настоящия протокол да се обяви в 

кметствата и в сградите на общинските служби по земеделие, да се публикува на 

интернет страницата на общината и на интернет страницата на Областна дирекция 

"Земеделие" гр. Пазарджик.  

Протоколът подлежи на обжалване 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:……………….. 
 /Георги Бабачев/  

 

Членове: 

 

1.……………………………    3.  …………………………… 
/Цветанка Хугасян /          / Христина Попова / 

 
 
2.   …………………………….    4.  ………………………….. 

    /Кръстьо Костадинов /      /Ангел Паунов/ 
    

 

 


