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О Б Щ И Н А    Б А Т А К , О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 

ГР. БАТАК – 4580 ,               ПЛ. “ ОСВОБОЖДЕНИЕ “ № 5 

Тел. 03553 / 20 21 ;  22 60,  ФАКС 03553 / 20 30 

 

                                                                                 

                                                                                               Утвърдил:   „П” 

                                                                                          Кмет на Община Батак 

                                                                                                                                  Петър   Паунов 
 

 

 

 

                                                 П  Р  О  Т  О  К  О  Л     №  2 

 
За разпределение на общински  пасища ,мери и ливади  за индивидуално  ползване  по землища  на          

територията на община Батак 

 

 
         Днес  24.04.2016 год. на  основание  чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ в 

изпълнение на  Решение  №62/28.01.2016г. на Общински съвет –Батак  се проведе заседание на  

комисията  назначена  със Заповед № 93/02.02.2016 г. на Кмета на Общинна Батак , в състав: 

 

     Председател:  инж. Мария Григорова Батаклиева – Директор на Дирекция СА  

     и Членове: 

1. Марияна Пенева Мизинова  - мл.експерт „ОП” 

2. инж. Христина Георгиева Пъпанова -гл. Експ. ЕЗГ   

3. Христина  Борисова  Домусчиева – юрисконсулт 

4. Айше Енвер Молла –счетоводител   

Като резервни членове на комисията по горе цитираната  заповед са определени 

      1.   Пенка Атанасова Серафимова-гл.експерт „ОС и ЖП” 

      2.   Катя Николова Мангърова-ст.счетоводител”ФБ”  

 

      Председателят на комисията провери и установи присъствието на всички членове на 

комисията.Всички членове  на комисията  подписаха  декларация  за отсъствие на 

свързаност  по смисъла на  Търговския закон /ТЗ/,на основание  §1 , ал.1 и ал.2 от  ТЗ. 

 

       Комисията  разгледа постъпилите заявления за предоставяне под наем  на пасищата , 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд без търг, на собственици или ползватели 

на животновъдни обекти в землищата , с регистрирани пасищни селскостопански животни 

в Информационната система  на БАБХ, за  срок от 7 стопански години считано  от 

стопанската 2016-2017 г. до 2023-2024 г.   и  предлага да бъдат предоставени на : 
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1.Лилия Василева Манолева,   качеството и на собственик      на животновъден обект № 0283730015 

с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик   с пасищни селскостопански животни – 3 бр. говеда  над 

2 годишна възраст  и  10 броя говеда от 6месеца до 2 години,представляващи 9 животински единици, 

регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма 

данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем поземлен имот с : 

 

  № 014032 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 5.360 дка  в местността Върчовица, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик    

  № 022049 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Седма 

, целия с площ от 8.060 дка  в местността  Радецки, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

 № 022052 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Седма , 

целия с площ от 4.174 дка  в местността  Радецки, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 045108 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 3.747 дка  в местността Иванова ливада, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 045109 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 1.293 дка  в местността Иванова ливада, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

№ 003055 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.038 дка  в местността  Куилето,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик  

№ 020042 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.406 дка  в местността  Мефтеря,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 022131 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.346 дка  в местността  Радецки,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 023035 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.546 дка  в местността  Радецки,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 085049 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.376 дка  в местността  Костандовски алчак,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

 № 085113 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.880 дка  в местността  Костандовски алчак,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 085135 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.558 дка  в местността  Костандовски алчак,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№086042 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.487 дка  в местността  Мангърова къшла, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 902023 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.115 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 904003 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.995 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№ 904025 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.000 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 905006 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.712 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 906001 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.144 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 906013 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.297 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 913010 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.306 дка   в местността  Топлишка  река,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 913011 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.095 дка  в местността  Топлишка река,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

            Обща площ :   53.935 дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  90  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  180  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2   не 

притежава собствени земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

  

 2. Петър Василев Банчев ,    в качеството му на собственик    на животновъден обект  №0283700018 

с адрес :нас.място Батак,община Батак,област Пазарджик с пасищни селскостопански животни – 10 

бр. говеда   над 2 годишна възраст и 1 бр.говедо от 6 месеца до 2 години,представляващи 10,6 

животински единици, регистрирани в Интегралнатаинформационна система на БАБХ, който 

собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, от 

друга страна, под наем поземлен имот с : 

№002117 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.162 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№057074 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.468 дка  в местността Сечковото, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002143 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

11.626 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 

№ 085016 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

14.562 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№ 085025 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.756 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма ,землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№085141 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.329 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 
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№041045 Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; , целия с 

площ от  6.770 дка  в местността Кънева борика, категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 

№014055 Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; , целия с 

площ от  6.461 дка  в местността Станкова къшла, категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 

            Обща площ :   54.134 дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  106  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  212  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2    

притежава   40 дек. собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя 

с НТП – пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

3.Георги Тосков Кормушев,     в качеството му на собственик  на животновъден обект № 028390001 

с адрес :нас.място Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик   с пасищни селскостопански животни – 29 бр. 

говеда  над 2 годишна възраст,представляващи 29 животински единици, регистрирани в Интегралната 

информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма 

задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и 

няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем поземлен имот с : 

№013088 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

9.480 дка  в местността  Мангърова къшла, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013097 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

8.798 дка  в местността  Мангърова къшла, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№059086 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.798 дка  в местността  Бучете, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002010 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.249  дка  в местността   Костандовски алчак,категория  Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№002025 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.619 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002035 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.319 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002041 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.185  дка  в местността   Костандовски алчак,категория  Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№002064 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.500 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002089 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

8.179 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002107 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.614 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002111 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.798 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№0020112 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.290 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002116 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.927 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003023 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.206 дка  в местността  Куилето, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№003050 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.394 дка  в местността  Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003051 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.422 дка  в местността  Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003064 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.907 дка  в местността Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№003076 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.909 дка  в местността  Куилето, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№003091 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.000 дка  в местността  Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003106 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.758 дка  в местността  Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003116 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.078 дка  в местността Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№004072 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.744 дка  в местността  Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№004101 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.289 дка  в местността  Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№004123 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.000 дка  в местността  Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№009027 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.774 дка  в местността  Селище, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№009046 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.087 дка  в местността  Марина къшла, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№010029 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.352 дка  в местността  Рабаджи дере, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№010075 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

7.987 дка  в местността  Рабаджи дере, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№011046 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.257 дка  в местността  Рабаджи дере, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№011050 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.110 дка  в местността  Рабаджи дере, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№011054 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.724 дка  в местността  Рабаджи дере, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013061 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.234 дка  в местността  Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013074 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.489 дка  в местността  Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013102 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.580 дка  в местността  Мангърова къшла, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№015056 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.585 дка  в местността  Студенец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№015061 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.376 дка  в местността  Студец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№015067 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.675  дка  в местността   Студенец,категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№041034 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.030 дка  в местността Кънева борика, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№041044 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.094 дка  в местността Кънева борика, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№042052 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.001 дка  в местността  Кънева борика, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№056029 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.677  дка  в местността  Бучете,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№059148 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.526 дка  в местността  Бучете, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№059167 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.257 дка  в местността  Бучете, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085047 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.000 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085053 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.225 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 901020 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.702 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№ 904027 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.857 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№906015 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от  

1.083 дка  в местността Еньов Камък, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 906016 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.767 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

            Обща площ : 155.912   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  290  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  580  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

4.Петър Илиев Манолев  ,  в качеството му на собственик   на животновъден обект  №0283710007 с 

адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик   с пасищни селскостопански животни – 27 бр. говеда   над 

2 годишна възраст  и 23 бр.говеда от 6 месеца до 2 год.,  представляващи 40,8 животински единици, 

регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма 

данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем поземлен имот с : 

  № 0490013 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  

Десета , целия с площ от 6.638 дка  в местността  Божаново дере, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик   . 

  № 0490201 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  

Десета , целия с площ от 20.873 дка  в местността  Пазарско дере, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик   . 

  № 049207 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 11.920 дка  в местността  Свети Георги, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 048196 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от7.027 дка  в местността  Божаново дере, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 043054  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 3.348 дка  в местността  Кънева борика, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 050216  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  

Десета, целия с площ от 11.781 дка  в местността Гърков чучур, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик   

  № 050233  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 10.397 дка  в местността Гърков чучур, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 050217  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  

Десета , целия с площ от 4.441 дка  в местността Гърков чучур, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик   

 № 045091  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 9.347 дка  в местността Иванова ливада, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

 № 048152  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 22.293 дка  в местността Божаново дере, землище гр.Батак, община Батак, област 

Пазарджик  . 
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  № 013098  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 6.045 дка  в местността Мангърова къшла, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 010034 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета, 

целия с площ от 7.890 дка  в местността Рабаджи дере, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 010036  - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 7.407 дка  в местността Марина къшла, землище гр.Батак, община Батак, област 

Пазарджик   

  № 029073 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета, 

целия с площ от 11.487 дка  в местността Пущек, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик    

  № 050192 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета, 

целия с площ от 15.733 дка  в местността Гърков чучур, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 050198 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Девета 

, целия с площ от 13.801 дка  в местността Гърков чучур, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

  № 050204 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  Десета 

, целия с площ от 33.988 дка  в местността Свети Георги, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик   

№ 012112 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.862  дка  в местността  Ралева къшла,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 017178 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.641  дка  в местността   Влашка могила,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 051180 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

51.605  дка  в местността   Гърков чучур,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 051237 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

14.114  дка  в местността   Лешников камък,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№ 908023 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.000  дка  в местността   Голака,категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 925037 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

11.347  дка  в местността   Яз. Беглика,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№005027 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.986  дка  в местността   Куилето,категория  Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№012083 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.465  дка  в местността   Ралева къшла,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№013059 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.946  дка  в местността   Студенец,категория  Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№017160 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.177  дка  в местността   Араблаците,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№017187 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.721  дка  в местността   Араблаците,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№018069 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.434  дка  в местността  Кацата,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№018113 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.707  дка  в местността   Влашка могила,категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№019063 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.204  дка  в местността   Мефтеря,категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№019086 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.489  дка  в местността   Мефтеря,категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№019089 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.278  дка  в местността   Мефтеря,категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№025022 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.981  дка  в местността   Пейчинова тумба,категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№025026 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.342  дка  в местността   Пейчинова тумба,категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№027022 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.393  дка  в местността   Правия път,категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№045032 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.604  дка  в местността   Иванова ливада,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№045112 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.702  дка  в местността   Иванова ливада,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№045116 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.862  дка  в местността   Кънева борика,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№047069 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.214  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048013 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.939  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048016 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.411  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048038 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.436  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048041 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.862  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№048070 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.211  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048145 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.389  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048170 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.255  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048218 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.962  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048236 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.295  дка  в местността   Царев кумин,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048271 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.654  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048276 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.814  дка  в местността   Божаново дере,категория  Двсета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048283 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.218  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№048284 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

7.511  дка  в местността   Божаново дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№049227 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.770  дка  в местността  Пазарско дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№049229 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.799  дка  в местността  Божаново  дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№049230 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.700  дка  в местността  Божаново  дере,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№050109 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.545  дка  в местността  Гърков чучур,категория  Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№054091 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.900  дка  в местността  Свети Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№054093 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.459  дка  в местността  Свети Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№054094 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.888  дка  в местността  Свети Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№054101 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.233  дка  в местността  Свети Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№054146 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.556  дка  в местността  Света Богородица,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№054300 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.950  дка  в местността  Свети Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055024 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.159  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055030 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.201  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055042 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.401  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055046 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.249  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055047 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.091  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055050 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.081  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055059 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.868  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055091 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.074  дка  в местността  Свети  Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055103 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.888  дка  в местността  Свети  Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055115 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.301  дка  в местността  Свети  Илия,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055132 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.448  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№055133 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.336  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№056012 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.809  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

 №056013 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.056  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№056025 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.524  дка  в местността  Стойчево дере,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№058106 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.667  дка  в местността Пясъка,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№071008 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.315  дка  в местността  Требище,категория  Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

            Обща площ : 410.715   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  408  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  816  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

 

5.”Власий”ЕООД    в  качеството му на собственик /ползвател на  животновъден обект №0283700003 

с адрес :нас. Място Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик  с пасищни селскостопански животни – 88 бр. 

говеда  над 2 годишна възраст,9 бр.говеда от 6месеца до  2години,   3  броя биволи  над 2 годишна 

възраст, 1 бр. бивол  от 6месеца до 2 години  и  4 броя коне,   представляващи 101 животински 

единици, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик 

/ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния 

поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем 

поземлени имоти с : 

 

№016100 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

24.291 дка  в местността  Требище, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№020083 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.501 дка  в местността  Мефтеря, категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№025123 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.987 дка  в местността  Пейчинова тумба, категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№025133 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.472 дка  в местността  Пейчинова тумба, категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 050206 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост:стоп от  Общината; , целия с площ от 

138.985 дка  в местността  Свети Георги, Категория Десета ,землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№002090 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.104 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002142 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.365 дка  в местността  Костандовски алчак, категорияОсма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№007005 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.153 дка  в местността  Тренкова къшла, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013010 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.704 дка  в местността  Мангърова къшла, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№013090 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.834 дка  в местността  Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№020007 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.975 дка  в местността  Мефтеря, категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№020079 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.394 дка  в местността  Мефтеря, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№020088 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.323 дка  в местността  Мефтеря, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№023083 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.829 дка  в местността Керелова тумба, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№038039 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.058 дка  в местността  Янков мост, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№045115 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.376 дка  в местността Кънева борика, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№045117 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.747 дка  в местността Кънева борика, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№045118 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.627 дка  в местността Кънева борика, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№048279 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.456 дка  в местността  Божаново дере, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№049144 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.173 дка  в местността  Свети  Георги, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№049206 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.501 дка  в местността  Свети  Георги, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№050205 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

18.914 дка  в местността  Свети  Георги, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№053279 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.677 дка  в местността  Тумбата, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№053292 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.488 дка  в местността  Тумбата, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№053328 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.711 дка  в местността  Бука, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№053332 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.866 дка  в местността  Тумбата, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№053333 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от  

2.668 дка  в местността  Тумбата, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№054169 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.769 дка  в местността  Ширнята, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№054256 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.500 дка  в местността  Свети Илия, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№054360 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

18.719 дка  в местността  Ширнята, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№054368 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

10.209 дка  в местността Света богородица, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 

№056068 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.588 дка  в местността  Бучете, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№056075 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.008 дка  в местността  Стойчово дере, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№057099 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.641 дка  в местността Сечковото, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№057112 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.395 дка  в местността Сечковото, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№058009 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

15.527 дка  в местността Сечковото, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№069010 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.526 дка  в местността Студенец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№069013 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.767 дка  в местността Студенец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№070002 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.148 дка  в местността Студенец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085069 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.163 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085070 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.622 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№904026 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от  

2.659 дка  в местността Еньов Камък, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№913036 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от  

2.190 дка  в местността Топлишка река, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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            Обща площ : 315.610   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  1010  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  2020  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

6.Мая  Александрова  Маринова,  в качеството и на собственик      на животновъден обект № 

0283700005 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик   с пасищни селскостопански животни – 89 

бр. говеда  над 2 годишна възраст и 24бр. говеда от 6мес.  до 2 години,представляващи  103,4 

животински единици, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който 

собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,  

под наем поземлен имот с: 

 №015059 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.987 дка  в местността Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№015064 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.878 дка  в местността Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№904043 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.592 дка  в местността Еньов камък, категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002004 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

18.948 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик 

№002052 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.936 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002053 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.854 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 002054 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.419 дка  в местността  Костандовски алчак,категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 002057 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

18.180 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№ 002059 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.909 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Девета,землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№ 002060 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.543 дка.  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№002087 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.498 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002126 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.023 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№002127 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.027 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002130 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.027 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002131 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.003дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002132 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.709 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002133 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.503дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002140 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.518 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№002153 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

9.712 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003002 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.976 дка  в местността Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003115 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.083 дка  в местността Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№003119 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.778 дка  в местността Куилето, категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№004055 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.610 дка  в местността Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№004090 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.000 дка  в местността Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№004110 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.498 дка  в местността Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№005052 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.879 дка  в местността Куилето, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик 

№013033 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.534 дка  в местността  Студенец, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013038 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.648 дка  в местността  Студенец , категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013067 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

5.534 дка  в местността Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№013099 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.709 дка  в местността Студенец, категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 
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№013100 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.379 дка  в местността Мангърова къшла, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 085019 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

6.204 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№ 085021 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.579 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№085035 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.934 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085086 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

2.435 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085091 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

7.466 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 085093 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

3.180 дка  в местността  Костандовски алчак, категория Осма ,землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик  

№085117 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.699 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085127 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.059 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№085137 Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.225 дка  в местността Костандовски алчак, категория Осма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик 

№ 901001 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.682 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 901036 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.492 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 901037 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.679 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 902010 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

4.306 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 902026 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.560 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 903014 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.532 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 903020 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

0.624 дка  в местността Еньов камък,категория Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  
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№ 916080 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; , целия с площ от 

1.303 дка  в местността Голака, категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област Пазарджик  

            Обща площ : 157.473  дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  1034  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  2068  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и има  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади  за 388.680 дка. Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

7. Мурад Самиев  Аликов    в качеството му на собственик      на животновъден обект № 

5187420006/стар 4581-0408/обл.Пазарджик,общ.Батак ,нас.място Нова Махала  с пасищни 

селскостопански животни – 12 бр. говеда   над 2 годишна възраст, представляващи 12 животински 

единици, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик 

/ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния 

поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, наем поземлен 

имоти:  

№ 011002 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.160 дка  в местността  Чанакчъ Йолу, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 011004 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.480 дка  в местността  Чанакчъ Йолу, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 017002 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.213 дка  в местността  Лъкалар, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 017049 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.419 дка  в местността  Лъкалар, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 0118001 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.587 дка  в местността  Пандаклъ Бурун, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

 № 0118010 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.940 дка  в местността  Пандаклъ Бурун, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 0118029 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.015 дка  в местността  Пандаклъ Бурун, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 0118080 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.144 дка  в местността  Пандаклъ Бурун, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 019003 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.080 дка  в местността  Лъкалар, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

 № 033006 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.753 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 033010 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.545 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 049010 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.039 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 
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№ 049027 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.551 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 049055 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.116 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 049056 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.147 дка  в местността  Фурун Мандра, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 050011 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.161 дка  в местността  Тумба, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 050058 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 9.453 дка  в местността  Тумба, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 050097 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.030 дка  в местността  Тумба, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 050099 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 2.409 дка  в местността  Тумба, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 050114 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.079 дка  в местността  Тумба, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 060061 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 2.219 дка  в местността Чърлък, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 060062 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.408 дка  в местността Чърлък, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068237 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.501 дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068244 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.677  дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068249 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.018  дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068305 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.600 дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068306 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.062 дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 068322 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.187 дка  в местността Назрица, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 078061 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.094 дка  в местността Гявур Гюне, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 
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№ 078091 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.334 дка  в местността Гявур Гюне, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 082017 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.833 дка  в местността Кюнклер  Йолу, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 082037 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.803 дка  в местността Кюнклер  Йолу, 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 086231 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 3.612 дка  в местността Калето, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 087009 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия:Осма, целия с площ от 1.173 дка  в местността Кючюк  дере,землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 089001 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия:Осма, целия с площ от 1.666 дка  в местността Кючюк  дере,землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 092002 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 2.410 дка  в местността Калето, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 092004 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 5.821 дка  в местността Калето, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

№ 092005 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 5.185 дка  в местността Калето, землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик 

            Обща площ : 78.924   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  120  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  240  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и има  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади в размер на 106.685 дка . Приложен е и списък на заявените за ползване 

имоти. 

 

8. Елена Георгиева Лазева    в качеството и на собственик     на животновъден обект  №0620740012 с 

адрес  обл.Пазарджик ,община Батак ,нас.място Фотиново   с пасищни селскостопански животни – 23 

бр. говеда  над 2 годишна възраст /месодайни/ и 10 бр.говеда от 6мес.  до 2год., представляващи 29 

животински единици, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който 

собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под 

наем поземлен имот с :  

 №001163 - Начин на трайно ползване:ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на земята 

при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.202 дка  в местността Орта борун, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002492 - Начин на трайно ползване:ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на земята 

при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.635 дка  в местността Градища, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001314 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.447 дка  в местността Ак бунар, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  
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№ 001318 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.278 дка  в местността Ак бунар, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

 № 002425 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 5.500 дка  в местността Балдуй, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

 № 002450 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 18.402 дка  в местността Орта йол, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

 № 003563 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 8.958 дка  в местността Сърта, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 003579 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 7.639 дка  в местността Сърта, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002490 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  8.095 дка  в местността  Батища, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002491 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  17.965 дка  в местността  

Батища, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002523 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  9.334 дка  в местността  Низрат, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 003187 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  7.972 дка  в местността  

Васково, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 003205 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  3.226 дка  в местността  Убрида, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

 № 003533 - Начин на трайно ползване:пасище  с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  6.393 дка  в местността  

Ливадище, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

            Обща площ : 106.046   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  405  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  810  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

 

9. БИОНАС ” ЕООД”  в качеството му на собственик /ползвател     на животновъден обект 

№5627710068 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик ,м.”Беглика”-Кара чумак, с пасищни 

селскостопански  животни - 35бр. говеда до и над 2 годишна възраст,представляващи 35 животински 

единици, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик 

/ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния 

поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, поземлен 

имот с  

№ 001085 - начин на трайно ползване: пасище  мера , вид собственост: Общинска публична;ЕКАТТЕ 

76162; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 361.945 дка.  в 

местността  Карлък , землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик ,  
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            Обща площ : 361.945   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  525  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  1050  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   

притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

10. „Табаков -74” ЕООД   в качеството му на собственик /ползвател     на животновъден обект обект 

№0283730131 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик,месност „Беглика” с пасищни 

селскостопански животни - 35бр. говеда  над 2 годишна възраст и 9 бр. говеда  на възраст от 6мес. до 

2 години,представляващи 40,4 животински единици, регистрирани в Интегралната информационна 

система на БАБХ, който собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към 

Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по 

чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем поземлен имот с  

№ 001429 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 534.426 дка  в местността  Карлъка, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик ,  от него 1/ 3 идеална част представляваща 

178.140 дка.  
            Обща площ : 178.140   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  606  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  1212  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2      има   

сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади за 661.656 

дка . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

11. Булагро Инвест ” ООД  в качеството му на собственик /ползвател     на животновъден обект 

№7616240265 с адрес :с.Фотиново ,общ.Батак ,обл.Пазарджик,месност „Селище” с пасищни 

селскостопански животни - 41бр. говеда  и над 2 годишна възраст,32 броя говеда от 6мес.  до 2 

години, 79 бр. овце, 6 бр. коне над 6 месечна възраст , представляващи78,05 животински единици, 

регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма 

данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,  под наем  поземлени имоти  :  

№ 001085 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от  361.945 дка  в местността  Карлъка, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 001087 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 5.778 дка  в местността  

Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 001088 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.661 дка  в местността  

Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001311 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.498 дка  в местността  Ак бунар, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001316 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.960 дка  в местността  Ак бунар, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001335 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.565 дка  в местността Китенлика, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001391 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.808 дка  в местността Китенлика, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   
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№ 001409 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 34.499 дка  в местността Аеропланово , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001410 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 9.518 дка  в местността Аеропланово , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001412 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 37.690 дка  в местността Светлите езера , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001413 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 21.860 дка  в местността Светлите езера , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001414 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 33.065 дка  в местността Аеропланово , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001425 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 28.241 дка  в местността Баташки снежник 

, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001431 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 20.005 дка  в местността Светлите езера , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001706 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.604 дка  в местността Стойките , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 001748 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.062 дка  в местността Куртлуджа, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик    

№ 002429 - Начин на трайно ползване:пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 4.253 дка  в местността Балдуй, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002440 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.160 дка  в местността Слива, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002449 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.097 дка  в местността Орта Йол, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 002451 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 7.161 дка  в местността  Грашища, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002475 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 5.836 дка  в местността Батища, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик    

№ 002487 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.177 дка  в местността Батища, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002533 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.677 дка  в местността Дангалово, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002609 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.645 дка  в местността Дангалово , 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   
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№ 002611 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.089 дка  в местността  Храсти , землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002910 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.241 дка  в местността Низрат, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002911 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.487 дка  в местността Селище, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 002923 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 5.250 дка  в местността Селище, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 002924 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.341 дка  в местността Селище, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002926 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 5.056 дка  в местността Селище, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002996 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 4.785 дка  в местността Селище, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003527 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 4.622 дка  в местността Ливадище, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003537 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.830 дка  в местността Ливадище, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003698 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 15.737 дка  в местността  Братилово, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 004153 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.523 дка  в местността Карчуна , землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 004415 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.296 дка  в местността Навридол, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик    

№ 004417 - Начин на трайно ползване: Пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 27.618 дка  в местността Навридол, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик    

№ 002421 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  47.475 дка  в местността 

Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002414 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 17.948 дка  в местността  

Крегня, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002446 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 101.640 дка  в местността 

Храсти, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002620 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  36.282 дка  в местността  

Углошево, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   
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№ 002637 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  12.533 дка  в местността  

Попчелово, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 002915 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 19.644 дка  в местността 

Селище, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002917 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  9.574 дка  в местността Селище, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002970 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  45.566 дка  в местността  

Храсти , землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002989 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  11.193 дка  в местността  

Храсти , землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003504 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  15.097 дка  в местността  

Присой , землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003549 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  10.654 дка  в местността  Сърта 

, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 001339 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 18.697 дка  в местността Китенлика, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик    

№ 001383 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.917 дка  в местността Радово, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001590 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 7.578  дка  в местността  Чарка, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001609 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.635 дка  в местността Стойките, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 001750 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.701 дка  в местността Китенлика, землище 

с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 002916 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.422 дка  в местността Селище, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

№ 003229 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от  1.986 дка  в местността Около Селото, 

землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик   

 № 003762 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 0.950 дка  в местността Братилово, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

№ 003852 - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.033 дка  в местността  Тумбата, землище с. 

Фотиново, община Батак,  област Пазарджик  

            Обща площ : 1061.165   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  1081.500  дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  2163  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2  не   
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притежава   собствени  земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – 

пасища, мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

12.ЕТ „Грийн Тех – Теодора Паунова”    в качеството и на собственик /ползвател     на  

животновъден обект №5627760067 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик ,м.”Беглика”-Раково 

дере с пасищни селскостопански животни – 106  бр. говеда  над 2 годишна възраст и 20броя говеда от 

6мес. до 2 години,представляващи 118 животински единици, регистрирани в Интегралната 

информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма 

задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и 

няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, под наем поземлени имоти с : 

№ 001420 - начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 777.215 дка., находящ се в 

местността Баташки снежник, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик ,   от него 1/ 3 

идеална част или 259.072 дка 

№ 043059 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Осма, целия с площ от 2.683 дка  в местността  Пиздица землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик   

№ 039074 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 92.580 дка  в местността  Кара топрак 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик   

№ 055074 - Начин на трайно ползване: посище мера, вид собственост: Общинска публична; категория 

на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 82.464 дка  в местността  Килисе борун 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик   

№ 025067 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; ЕКАТТЕ 

51874 категория на земята при неполивни условия: Осма, целия с площ от 138.360 дка  в местността  

Чобан кеди землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик  

№ 042058 - Начин на трайно ползване: пасище мера , вид собственост: Общинска публична;ЕКАТТЕ 

51874 ; категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 114.693 дка  в 

местността  Орта борун , землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик     

№ 037092 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 2.292 дка  в местността  Азмъклар землище 

с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик съгл.АОС №850/01.02.2016г. 

№ 036065 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 5.252 дка  в местността Гечит землище с.Нова 

махала, община Батак,  област Пазарджик    

№ 033026 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория на 

земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.232 дка  в местността Фурун мандра 

землище с.Нова махала, община Батак,  област Пазарджик   

            Обща площ : 700.628   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  1770 дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  3540  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2    има  

сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади  за 110.381 

дка. Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

13.  „ ЛИДЕР МЕС ” ЕООД  в качеството му на собственик /ползвател на животновъден обект 

№0283780130 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик,месност „Снежана” с пасищни 

селскостопански животни - 139бр. говеда  над 2 годишна възраст и 51 бр.говеда на възраст от 6 месеца 

до 2 години, представляващи 169,6  животински единици, регистрирани в Интегралната 

информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма данъчни задължения; няма 

задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и 

няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,   под наем  поземлени имоти  с  
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№ 001434 - Начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1017.417 дка  в местността 

Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик ,  от него 1/ 3 идеална част 

представляваща 339.139 дка 

  с № 001426 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; 

категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 300.927 дка  в местността 

Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак,  област Пазарджик, от него 1/ 2 идеална част 

представляваща 150.463 дка./ 

Обща площ : 489.602   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  2544 дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  5088  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2    има  

сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади  за 4188.355 

дка. Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

 

14.Георги Стефанов Табаков    в качеството му на собственик      на животновъден обект  

№0283750004 с адрес :гр.Батак ,общ.Батак ,обл.Пазарджик     с пасищни селскостопански животни – 

13 бр. говеда  над 2 годишна възраст,2  бр говеда от 6мес. до 2 год.  представляващи 14,2 животински 

единици, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, който собственик 

/ползвател няма данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния 

поземлен фонд, общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,   под наем 

поземлени имоти  с : 

№ 051143 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна;, целия с площ от 

78.823 дка  в местността  Гърков чучур,Категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 010113 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна;  целия с площ от 

22.250 дка  в местността  Марина къшла, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 009049- Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна;  целия с площ от 

69.780 дка  в местността Тазева къшла, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 014034 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

59.664 дка  в местността  Върчовица, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 009058 - Начин на трайно ползване: пасище мера, вид собственост: Общинска публична; целия с 

площ от 41.438 дка  в местността  Марина къшла, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  

област Пазарджик   

№ 053305 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

10.520 дка  в местността  Ширнята, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

Обща площ : 282.475   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  142 дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  284  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2 няма 

собствени земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, 

мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

  

15.Стефан  Георгиев  Табаков    в качеството му на собственик    на  животновъден обект  

№0283710026 с адрес :гр.Батак ,ул. Партизанска №9 ,общ.Батак ,обл.Пазарджик     с пасищни 

селскостопански животни –4  коне над 6-месечна възраст представляващи 4 животински единици, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, който собственик /ползвател няма 

данъчни задължения; няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и няма земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,   под наем поземлени имоти  с : 
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№ 051148 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

7.367 дка  в местността  Гърков чучур,Категория Десета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 054088 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

3.113 дка  в местността  Свети Илия,Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 915011 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

7.809 дка  в местността   Топавиците,Категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 915012 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

7.692 дка  в местността   Топавиците,Категория  Седма, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 060088 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

5.479 дка  в местността Черешата, Категория Девета,землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

№ 060098 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; целия с площ от 

23.958 дка  в местността Черешата, Категория Девета, землище гр.Батак, община Батак,  област 

Пазарджик  

Обща площ : 55.418   дка. 

            Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да получи  40 дка от  I-ва  до  VII-ма  

категория земя или  80  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Според Приложение №2 няма 

собствени земи и няма  сключени договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, 

мери и ливади . Приложен е и списък на заявените за ползване имоти. 

  

 

Имотите да бъдат  отдадени по  цени съгласно средно годишните рентни плащания публикувани в 

сайта на Областна Дирекция Земеделие-Пазарджик  за съответните землища: 

 

 

    1.Землище Батак                10 лева – ливади      8лева-пасища 

    2.Землище Нова Махала      8 лева – ливади  и  пасища 

    3.Землище Фотиново           8 лева – ливади  и  пасища 

 

                  

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ да се закачи на информационното табло в община 

Батак, и да се  публикува на интернет страницата на Общината. Същият 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: .......”п”.......     

                                                         

Членове:1......”п”.............. 

                                                            

              2.......”п”............. 

 

              3........”п”............     

 

              4........”п”............      
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