ОБЩИНА

БАТАК

гр. Батак - 4580, пл. ”Освобождение” №5
тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30
e-mail: mncplt_batak@abv.bg

Утвърдил:
Кмет на Община Батак
Петър Паунов

П Р О Т О К О Л

№2

За допълнително разпределение на общински пасища,мери и
ливади за индивидуално ползване на територията на Община Батак
Днес 19.05.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ и във връзка с
чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ в 14.00 часа
се проведе заседание на комисията
назначена със Заповед № 192/22.03.2021 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.
2.
3.
4.

Диана Ангелова Тумбева – юрист-консулт
инж. Христина Георгиева Пъпанова - гл. експерт „ ЕЗГ „
Дафинка Богомилова Балинова - гл. спец „ОС и З”
Айше Енвер Молла – старши счетоводител „Финанси”

Председателят на комисията провери и установи присъствието на всички членове
на комисията.
Комисията установи, че в Община Батак са постъпили 2 броя заявления за
допълнително разпределение в съседно землище на територията на Община Батак както
следва:
1. По заявление № 94-И-36/05.05.2021 г. на Илия Петров Манолев с адрес гр..Батак,
община Батак, ул.”Иван Вазов” № 6, ЕГН **********, 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 38 животински
единици, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Съгласно чл. 37”и” ,ал.4 от ЗСПЗЗ има право да ползва 570 дка от I-ва до VIIма категория земя или 1140 дка от VIII-ма до Х-та категория земя.
По договори с Община Батак ползва 66. 082 дка обща площ: от тях 1. 592 дка от Първа
до Седма категория и 64. 490 дка от Осма до Десета категория. Ползваните по договор
площи приравнени към Първа до Седма категория са общо: 33 .837 дка.
От ДПФ ползва 158.176 дка от Осма да Десета категория ,приравнени към Първа до
Седма са 79.088 дка.
С разпределените в Протокол № 1/ 19.04.2021 г. 1 532 дка от Първа до Седма
категория и 13. 094 дка от Осма до Десета категория , приравнени към Първа до Седма
стават общо : 8.079 дка.
Общо ползваните земи от Първа до Седма категория са в размер на 121.004 дка.
Има право на ползване на още 448.996 дка от Първа до Седма категория.
Заявен за допълнително разпределение е имот № 004009, с площ 1 .107 дка, в землището
на с.Нова махала.
Комисията предлага от утвърдените за индивидуално ползване за стопанската 20212022 година имоти , да му бъде разпределен следния имот , находящ се в землище с.Нова
махала ,съседно на землище Батак :
№ 004009 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна;
категория Десета, целия с площ от 1.107 дка в местността Чемерига , землище с.Нова
махала, община Батак, област Пазарджик .
.

2. По заявление № 94-М-16/10.05.2021 г. на Мурад Самиев Аликов с адрес с.Нова
махала, община Батак, ул.”Родопи” № 13, ЕГН**********, в качеството му на
собственик на животновъден обект № 5187420006 /стар – 4581-0408/ с адрес на ОЕЗ:
с.Нова махала , общ.Батак , обл.Пазарджик и притежател на 12.80 животински единици,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Съгласно чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за 12.80 животински единици има право да
ползва 192 дка от I-ва до VII-ма категория земя или 384 дка от VIII-ма до Х-та
категория земя.
По договор с Община Батак ползва 36 .318 дка ПМЛ от ОПФ земя от Осма до Десета
категория. Приравнени към Първа до Седма категория ползва 18 .159 дка.
С разпределените в Протокол № 1/ 19.04.2021 г. 40 .985 дка от Осма до Десета
категория, общата площ става 77. 303 дка , приравнени към Първа до Седма категория
общо ползва 38 .652 дка.
Има право на ползване на още 153.348 дка от Първа до Седма категория.

Заявен за допълнително разпределение е имот с № 001437 ,с площ 66 .354 дка , в
землището на с. Фотиново , които приравнени към Първа до Седма категория са 33. 177
дка.
Комисията предлага от утвърдените за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022
година имоти , да му бъде разпределен допълнително следния имот , находящ се в
землище с.Фотиново,съседно на землище Батак :
№ 001437- Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна;
категория Девета, целия с площ от 66 .354 дка в местността Коджакартъл , землище
с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик .
Съгласно Решение на Общински съвет Батак № 137/09.12.2020 г. взето с
Протокол № 11 отдаването на имотите под наем да се извършва по цена определена по
пазарен механизъм.
Настоящият протокол да се обяви в кметствата на съответните землища и да се
публикува на интернет страницата на Община Батак.
Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените
имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр.Пещера.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди
друго.

КОМИСИЯ :

Председател:
..........................................
/ инж. Леман Меткова /

Членове:
1............................................
/ Диана Тумбева /
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/ инж. Христина Пъпанова /
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/ Дафинка Балинова /
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/ Айше Молла /

