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                                                                         Утвърдил: „П” 
                                                                                    Кмет на Община Батак 
                                                                                    Петър  Паунов 
 
 
                                                 П  Р  О  Т  О  К  О  Л     № 2 
 
 за  допълнително разпределение  на   пасища,мери и ливади от общинския поземлен 
фонд на собственици на животновъдни обекти подали заявления до Кмета на Община 
Батак . 

 
           Днес  27.05.2020 г.  на  основание  чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ   и  във връзка  с  чл.100, ал. 
5   от  ППЗСПЗЗ   в  11.00 часа    се  проведе  заседание    на  комисията  назначена  със   
Заповед № 254/01.04.2020 г. на Кмета на Общинна Батак  със задача  допълнително   
разпределение  на  пасища, мери и ливади    от ОПФ в съседно землище на територията на 
общината,  в състав: 
           Председател:  инж. Леман Ерджан Меткова – Директор на Дирекция „СА” 
  и   Членове: 

1. Цветанка Иванова Христоскова – юрист  
2. инж. Христина Георгиева  Пъпанова - гл. експерт „ ЕЗГ”     
3. Айше Енвер Молла – старши счетоводител  „Финанси” 
4. Марияна Пенева Мизинова- мл. експерт „ОС и З” 

          Преди  да започнат своята работата  членовете  на комисията  подписаха  декларация  
за  свързаност  по смисъла  на §1 , ал.1 и ал.2 от   Търговския закон . 
          След  публикуване  на  Протокол № 1/21.04.2020г.  са  постъпили два броя   заявления, 
както следва: 
 

1. Заявление  № 94-И-27/04.05.2020 г. за допълнително  разпределение в съседно 
землище на територията на Община Батак подадено от  Илия Петров Манолев, в 
качеството му на собственик  на животновъден обект № 0283710142 /стар – 4580-
0053/ с адрес на ОЕЗ: гр.Батак , общ.Батак, обл.Пазарджик, м.”Иванова ливада” и 
притежател на пасищни селскостопански животни съответстващи  на 10.8 
животински единици. 
      Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да ползва 162  дка от  I-ва  до  VII-
ма  категория земя или  324  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Има  сключен 
Договор за наем на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади от ОПФ  за 
64.172 дка. От тях 1.592 дка са Седма категория  и 62.580 дка  от Осма до Десета 
категория. Приравнени към Първа до Седма категория ползва общо 33.837 дка. Общо 
с разпределените в  Протокол № 1/21.04.2020г.  – 1.910 дка от  Осма до Десета 
категория в землище Батак, в което се намира животновъдният му обект,ще  ползва 
приравнени към Първа до Седма категория 34.792 дка. Има право на още  127.208 дка 
от Първа до Седма категория или  на 254.416 дка от Осма до Десета категория земя. 
Посочен е  за ползване имот с общо искана площ 1.707 дка. 

О Б Щ И Н А      Б А Т А К 
 

гр. Батак - 4580,     пл. ”Освобождение” №5 
тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30 

                             e-mail: mncplt_batak@abv.bg 
 
 
 
 



2 
 

Комисията предлага от утвърдените за индивидуално ползване за стопанска 2020-2021 
година имоти  да му бъде разпределен  следният  имот находящ се в  землище   с. Нова 
Махала  съседно на землище  Батак : 
   
 № 002105 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 1.985 дка  в местността Къркъм землище с. Нова Махала, 
община Батак,  област Пазарджик . 
  
           Обща площ :  1.1985 дка  Девета категория земя. 
 

2. Заявление  № 53-00-129/07.05.2020 г. за допълнително  разпределение в съседно 
землище на територията на Община Батак  подадено  от   „Власий” ЕООД, 
представлявано от Управителя – Борис Ангелов Ненов, в качеството му на 
собственик  на  животновъден обект с № 0283700003 / стар: 4580-0278 /, адрес на 
ОЕЗ : обл. Пазарджик, общ.Батак, гр. Батак, Стопански двор, и притежател на  
пасищни селскостопански животни съответстващи  на 143.40 животински единици. 
      Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да ползва  2 151  дка от  I-ва  до  
VII-ма  категория земя или  4 302 дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Има  
сключен Договор за наем на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади от ОПФ  
за 122.924 дка.  и ползва лични 6.592 дка. По договор с Община Батак ползва  13.596 
дка от Първа до Седма категория и  109.328 дка от Осма до Десета категория. Общо с 
разпределените в  Протокол № 1/21.04.2020г.  – 1.532 дка от  Първа до Седма 
категория в землище Батак, в което се намира животновъдният му обект,ще  ползва 
приравнени към Първа до Седма категория 63.088 дка. Има право на още  2 077.912 
дка от Първа до Седма категория или  на 4 155.824 дка от Осма до Десета категория 
земя. Приложен е и списък на заявените за ползване имоти с общо искана площ 
176.474 дка.  

Комисията предлага от утвърдените за индивидуално ползване за стопанска 2020-2021 
година имоти  да му бъдат разпределени  следните  имоти находящи се  в  землище  с. 
Нова Махала  съседно на землище  Батак : 
 
  № 020077 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 10.293 дка  в местността Веиз бурун землище с. Нова 
Махала, община Батак,  област Пазарджик . 
 № 020078 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 32.399 дка  в местността Веиз бурун землище с. Нова 
Махала, община Батак,  област Пазарджик . 
№ 022088 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 31.747 дка  в местността Балталъ кеди землище с. Нова 
Махала, община Батак,  област Пазарджик . 
№ 025079 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 12.663дка  в местността Чобан кеди землище с. Нова 
Махала, община Батак,  област Пазарджик . 
№ 029021 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Осма, целия с площ от 13.061 дка  в местността Пизлица  землище с. Нова Махала, 
община Батак,  област Пазарджик . 
№ 033059 - Начин на трайно ползване: Пасище ,мера, вид собственост: Общинска публична; 
категория  Девета, целия с площ от 87.665 дка  в местността Фурун мандра землище с. Нова 
Махала, община Батак,  област Пазарджик . 
 
  

Обща площ на разпределените имоти:  187.828 дка от Осма до Десета категория 
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           Настоящият протокол да се обяви в кметство с. Нова Махала  и да се публикува на 
интернет страницата на Община Батак. 
           Протоколът  може  да   се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти 
пред Районен съд гр.Пещера в 14-дневен срок. 
           Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди 
друго. 
 
 
Комисия:  
 
                                                  
Председател: ..............”П”............................     
                        /инж. Леман Меткова/ 
                                                         
 
Членове:1..................”П”.......................... 
                 /Цветанка Христоскова/ 
 
                            
              2...................”П”......................... 
                /инж. Христина Пъпанова /  
 
 
              3...................”П”........................     
                  /Айше Молла / 
 
 
              4....................”П”......................  
                    / Марияна Мизинова/ 
 
  
 
 
 
 
 
 


