РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик
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 21.06.2019 г., във връзка със заповед № РД-04-20/12.06.2019 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 № РД46-90/27.02.2019 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. Цветана Симеонова - началник ОСЗ – Панагюрище,
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 2019/2020 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 писма вх. № РД-12-02-170/03.06.2019 г. от Община Батак и вх. №
РД-12-02-129/30.05.2019 г. от Община Панагюрище.
1. Към писмо вх. № РД-12-02-129/30.05.2019 г. от Община Панагюрище е приложен
Протокол от 23.05.2019 г. от заседание на общинска комисия, назначена със заповед
№ 283/10.05.2019 г. на кмета на община Панагюрище.
В Община Панагюрище не са постъпили заявления по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, за
доразпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ.
2. Към писмо вх. РД-12-02-170/03.06.2019 г. от Община Батак е приложен Протокол 1 от
17.04.2019 г. от заседание на общинската комисия, назначена със заповед №
239/05.04.2019 г. на кмета на община Батак, на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ;
Протокол 2 от 09.05.2019 г. от заседание на общинската комисия, назначена със
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заповед № 239/05.04.2019 г. на кмета на община Батак, на основание чл. 37и, ал.7 от
ЗСПЗЗ; писма изх. № 08-00-134/20.05.2019 г. на община Батак и изх. № 08-0090/28.05.2019 г. на община Ракитово; 1/един/ брой заявление /вх. № 94-П9/01.03.2019 г./ с приложенията към него и допълнителни заявления /вх. № 94-П15/22.04.2019 г.; вх. № 94-П-18/14.05.2019 г.; заявление вх. № 94-П-25/06.06.2019 г. /
за доразпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, подадено от Петър Илиев
Манолев от гр. Батак, с регистриран животновъден обект № 0283710007 / стар
4580-0282/, с адрес гр. Батак, ул. „Иван Вазов” № 6.
Заявлението от Петър Илиев Манолев с вх. № 94-П-6/10.03.2017 г., съдържа:
Попълнени Приложение 1 /49 бр. млечни крави над 24 месечна възраст и 14
бр. говеда за мляко от 6м. до 24м. възраст/, Приложение 2 / за ползвани на правно
основание ПМЛ 642,746 дка в землището на гр. Батак и с. Фотиново, общ. Батак/ по
образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните, Справка от община Батак
за, че лицето няма задължения към земи от ОПФ и данъчни задължения,
удостоверения за липса на задължения към НАП, ДФЗ, Държавен поземлен фонд,
вкл. Неизплатени суми по чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2
от ЗСПЗЗ и Декларация за съгласие за използване и обработване на лични данни.
Съгласно публикуваното в справка Regix към 21.06.2019 г., Петър Илиев
Манолев притежава 49 бр. млечни крави над 24 месечна възраст и 6 бр. говеда от 6
м. до 24 м. възраст. Регистрираните площи ПМЛ общо са 234,578 дка, от които
225,956 дка в землището на гр. Батак и 8,622 дка в землището на гр. Велинград, общ.
Велинград, от които 10,275 дка от 1-7 категория и 224,303 дка от 8-10 категория.
Приравнени, площите към 8-10 категория са общо 244,853 дка или 122,427 дка от 17 категория.
Съгласно регистрираните площи ПМЛ на правно основание в ОСЗ –
Пещера, офис Батак, са 1637,528 дка, от които 1026,773 дка са по едногодишен
договор за наем за стопанската 2018/2019 г. Действащите договори и регистрирани
частни имоти за стопанската 2019/2020 г. са за площ 610,755 дка в землището на гр.
Батак. Лицето има сключени договори за имот от ДПФ от 10,214 дка в землището на
с. Фотиново, общ. Батак и 8,622 дка в землището на гр. Велинград.
Съгласно протокол 1 и Протокол 2 на община Батак, на Петър Илиев
Манолев са разпределени ПМЛ от Общинския поземлен фонд общо 38,136 дка от 810 категория в землищата на гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново, общ. Батак.
Ползваните на правно основание имоти, приравнени към 8-10 категория общо
са 678,002 дка, или 339,001 дка от 1-7 категория.
Според разпоредбите на §2з от ДР на ЗСПЗЗ, едно говедо над две годишна
възраст се приравнява на 1ЖЕ, а от 6-24 м. на 0,6 ЖЕ. Притежаваните от Петър
Илиев Манолев 49 бр. млечни крави на възраст над 24 месеца и 14 бр. говеда за
мляко от 6 м. до 24 м. възраст/справка от БАБХ от 14.02.2019 г., заверена от
официалния ветеринарен лекар на община Батак/ се равняват на 57,4 ЖЕ, за
които съгласно нормите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ са необходими 861 дка от
първа до седма категория или 1722 дка от осма до десета категория.
Необходимите площи за доразпределение на имоти от ДПФ са в размер на
1043,998 дка, от осма до десета категория или 521,999 дка от 1-7 категория.
Имотите от ДПФ в землището на гр. Батак и с. Фотиново са от девета и десета
категория.
3. В ОД „Земеделие” гр. Пазарджик, в регламентирания срок до 10.06.2019 г. няма
постъпили протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ от общини –
Белово, Брацигово, 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,
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РЕШИ:
Разпределя на Петър Илиев Манолев от гр. Батак 4 бр. имоти с обща площ 1035,017
дка ливади, както следва:
Землище
Батак
Батак
Батак
Фотиново

Имот №

Площ /дка

02837.14.565
02837.14.566
02837.17.2
76162.1.686

468,958
300,816
257,029
8,214

НТП
ливада
ливада
ливада
ливада

Категория
IX
IX
IX
X

Имотите да се предоставят за срок от пет стопански години.
Не разпределя имоти от ДПФ в общини: Белово, Брацигово, Велинград,
Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, 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
и заявления за доразпределение на имоти ПМЛ от ДПФ.
2. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.102 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед
№ РД 46-90/27.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, и
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 РД46-161/21.03.2019 г. на Министъра на
земеделието, храните и горите.
На основание чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, настоящия протокол да се обяви в
община Батак и кметство с. Фотиново, общ. Батак, в сградите на общинските
служби по земеделие, да се публикува на интернет страницата на община Батак 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.……………………………
/Цветанка Хугасян /

3. ……………………………
/ Христина Попова /

2. …………………………….
/Кръстьо Костадинов /

4. …………………………..
/Цветана Симеонова/
3

