РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

УТВЪРДИЛ:…………………
СВЕТЛА ПЕТКОВА
Директор на ОД „Земеделие”Пазарджик

ПРОТОКОЛ
за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на
собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област
Пазарджик
На 19.06.2020 г., във връзка със заповед № РД-07-11/09.06.2020 г. на Директора на ОД
„Земеделие” гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 24а, ал. 2, т. 6, чл. 37и, ал. 10 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал.7 от ППЗСПЗЗ и
във връзка със Заповед № РД46-78/26.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и
горите се събра комисия в състав:
Председател: Георги Бабачев – Директор ГД “АР” в ОД “Земеделие” Пазарджик;
и
членове:
1. Цветанка Хугасян - главен експерт в ГД”АР”, ОД “Земеделие” Пазарджик;
2. Кръстьо Костадинов – директор на Д”АПФСДЧР” и служител с юридическо
образование в ОД “Земеделие” Пазарджик;
3. Христина Попова - старши експерт в ГД”АР”, ОД “Земеделие” Пазарджик;
4. Цветана Симеонова – началник ОСЗ – Панагюрище.
със задача да разгледа постъпилите протоколи по чл.37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ в едно със
заявленията на правоимащите до Общините в Област Пазарджик за разпределение на
допълнително необходимата за всеки кандидат площ, с НТП - пасища, мери и ливади от
ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година.
Комисията

КОНСТАТИРА:
Във връзка с чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ в ОД „Земеделие” гр.
Пазарджик са постъпили писма вх. № РД-12-02-474/08.06.2020 г. от Община Батак и вх. №
РД-12-02-494/11.06.2020 г. от Община Велинград.

-

1. Към писмо вх. РД-12-02-474/08.06.2020 г. от Община Батак е приложен Протокол 1 от
21.04.2020 г. от заседание на общинската комисия, назначена със заповед № 254/01.04.2020
г. на кмета на община Батак, на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ; Протокол 2 от 27.05.2020
г. от заседание на общинската комисия, назначена със заповед № 254/01.04.2020 г. на кмета
на община Батак, на основание чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и 2/два/ броя заявления /:
Заявление от Илия Петров Манолев от гр. Батак, с регистриран животновъден обект №
0283710142 / стар 4580-0053/, с адрес гр. Батак, ул. „Иван Вазов” № 6.
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Заявлението от Илия Петров Манолев с вх. № 94-И-17/02.03.2020 г., съдържа Приложение
1 за броя селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, Приложение 2 за регистрираните имоти с НТП – ПМЛ, ползвани на правно
основание. Допълнителни заявления - вх. № 94-И-27/04.05.2020 г. на основание чл.37и,
ал.7 от ЗСПЗЗ и заявление вх. № 94-И-36/02.06.2020 г., за доразпределение на пасища, мери
и ливади от ДПФ.
Съгласно Приложение 1 /6 бр. млечни крави над 24 месечна възраст и 8 бр. говеда от 6м.
до 24м. възраст/, Приложение 2 / за ползвани на правно основание ПМЛ 64,172 дка в
землището на гр. Батак, общ. Батак/ по образец, одобрен от Министъра на земеделието и
храните, Справка от община Батак, че лицето няма задължения към земи от ОПФ и данъчни
задължения, удостоверения за липса на задължения към НАП, ДФЗ, Държавен поземлен
фонд, вкл. неизплатени суми по чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2
от ЗСПЗЗ.
Съгласно публикуваното в справка Regix към 19.06.2020 г., Илия Петров Манолев
притежава 6 бр. млечни крави над 24 месечна възраст, 4 бр. говеда от 6 м. до 24 м. възраст
за мляко и 4 бр. говеда от 6 м. до 24 м. възраст за месо. Регистрираните площи ПМЛ общо
са 464,183 дка, от които 64,172 дка в землището на гр. Батак и 400,011 дка в землищата на
гр. Брацигово,с. Варвара, с. Виноградец, с. Семчиново, с. Симеоновец, общ. Септември. За
регистрираните площи от 400,011 дка, за имоти от ДПФ, договорът изтича на 30.09.2020 г.
Приравнени към 8-10 категория общо ползваните площи са 65,464 дка или 32,732 дка от 17 категория.
Съгласно Протокол 1 и Протокол 2 на община Батак, на Илия Петров Манолев са
разпределени ПМЛ от Общинския поземлен фонд общо 3,895 дка от 8-10 категория в
землищата на гр. Батак и с. Нова Махала, общ. Батак. Ползваните на правно основание
общо имоти, приравнени към 8-10 категория общо са 69,659 дка, или 34,830 дка от 1-7
категория.
Според разпоредбите на §2з от ДР на ЗСПЗЗ, едно говедо над две годишна възраст се
приравнява на 1ЖЕ, а от 6-24 м. на 0,6 ЖЕ. Притежаваните от Илия Петров Манолев 6
бр. млечни крави над 24 месечна възраст, 4 бр. говеда от 6 м. до 24 м. възраст за мляко се
равняват на 8,4 ЖЕ, за които съгласно нормите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ са
необходими 126 дка от първа до седма категория или 252 дка от осма до десета
категория и 4 бр. говеда от 6 м. до 24 м. възраст за месо, представляващи 2,4 ЖЕ, за
които съгласно нормите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ са необходими 48 дка от първа до
седма категория или 96 дка от осма до десета категория, или общо за отглежданите
животни в животновъдния обект се полагат 174 дка от първа до седма категория или
348 дка от осма до десета категория.
Необходимите площи за доразпределение на имоти от ДПФ са в размер на
278,341 дка, от осма до десета категория или 139,170 дка от 1-7 категория. Имотите от
ДПФ в землището на гр. Батак и с. Фотиново са от девета и десета категория.
-

Заявление от „Власий” ЕООД от гр. Батак, представлявано от Борис Ангелов Ненов, с
регистриран животновъден обект № 0283700003 / стар 4580-0278/, с адрес гр. Батак, ул.
„Димитър Цурев” №11.
Заявлението от „Власий” ЕООД с вх. № 53-00-78/06.03.2020 г., съдържа Приложение 1 за
броя селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, Приложение 2 за регистрираните имоти с НТП – ПМЛ, ползвани на правно
основание. Допълнителни заявления - вх. № 53-00-129/07.05.2020 г. на основание чл.37и,
ал.7 от ЗСПЗЗ и заявление вх. № 53-00-149/01.06.2020 г., за доразпределение на пасища,
мери и ливади от ДПФ.
Съгласно Приложение 1 /108 бр. млечни крави над 24 месечна възраст и 26 бр. говеда за
мляко от 6м. до 24м. възраст; 15 бр. биволи 24 месечна възраст и 2 бр. биволи на възраст от
6м. до 24м.; 24 бр. овце над 12 м. възраст, Приложение 2 / за ползвани на правно основание
ПМЛ 64,172 дка в землището на гр. Батак, общ. Батак/ по образец, одобрен от Министъра
на земеделието и храните, Справка от община Батак за, че лицето няма задължения към
земи от ОПФ и данъчни задължения, удостоверения за липса на задължения към НАП,
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ДФЗ, Държавен поземлен фонд, вкл. неизплатени суми по чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ,
неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Съгласно публикуваното в справка Regix към 19.06.2020 г., „Власий” ЕООД
притежава 108 бр. млечни крави над 24 месечна възраст и 29 бр. говеда за мляко от 6м. до
24м. възраст; 15 бр. биволи над 24 месечна възраст и 2 бр. биволи на възраст от 6м. до 24м.;
24 бр. овце над 12 м. възраст Регистрираните площи ПМЛ общо са 1013,016 дка, от които
122,942 дка с дългосрочни договори за имоти от ОПФ в землището на гр. Батак, 883,482 дка
с едногодишни договори за имоти частна собственост в землището на гр. Батак и 6,592 дка
лична собственост в землището на гр. Батак. За регистрираните площи от 883,482 дка,
договорът изтича на 30.09.2020 г. Приравнени към 8-10 категория общо ползваните площи
са 145,844 дка или 72,922 дка от 1-7 категория.
Съгласно Протокол 1 и Протокол 2 на община Батак, на „Власий” ЕООД са
разпределени ПМЛ от Общинския поземлен фонд общо 190,892 дка от 8-10 категория в
землищата на гр. Батак и с. Нова Махала, общ. Батак. Ползваните на правно основание
общо имоти, приравнени към 8-10 категория общо са 343,328 дка, или 171,664 дка от 17 категория.
Според разпоредбите на §2з от ДР на ЗСПЗЗ, едно говедо над две годишна възраст се
приравнява на 1 ЖЕ, а от 6-24 м. на 0,6 ЖЕ; един бивол над две годишна възраст се
приравнява на 1 ЖЕ, а от 6-24 м. на 0,6 ЖЕ; на едно ДПЖ над 12 месеца – 0,15 ЖЕ.
Притежаваните от „Власий” ЕООД селскостопански животни се равняват на 145,20
ЖЕ, за които съгласно нормите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ са необходими 2178 дка от
първа до седма категория или 4356 дка от осма до десета категория.
Необходимите площи за доразпределение на имоти от ДПФ са в размер на
4012,672дка, от осма до десета категория или 2006,336 дка от 1-7 категория. Имотите
от ДПФ в землището на гр. Батак и с. Фотиново са от девета и десета категория.

-

2. Към писмо вх. РД-12-02-494/11.06.2020 г. от Община Велинград е приложен
Протокол от 29.04.2020 г. от заседание на общинската комисия, назначена със заповед №
558/21.04.2020 г. на кмета на община Велинград, на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и
Заявление от ЕТ„Еко Бул-Йордан Коцев” от гр. Велинград, представлявано от Йордан
Владимиров Коцев, с регистрирани животновъдни обекти с № 1045080065 / стар 4600-0589/
и № 1045070160/ стар 4600-0687/, с адрес гр. Велинград, ул. „Съединение” № 69; и
животновъден обект № 0785380012 в с. Бозьова, общ. Велинград.
Заявлението от ЕТ„Еко Бул-Йордан Коцев” с вх. № 94-00-491/04.03.2020 г., съдържа
Приложение 1 за броя селскостопански животни регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, Приложение 2 за регистрираните имоти с НТП – ПМЛ,
ползвани на правно основание и Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ, за липса на
задължения към НАП, ДФЗ, Държавен поземлен фонд, вкл. неизплатени суми по чл.34, ал.8
от ЗСПЗЗ, неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. Допълнително заявление - вх. №
53-00-937/04.06.2020 г. за доразпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ ведно с
Приложенията към него.
Съгласно Приложение 1 /45 бр. говеда за месо над 24 месечна възраст и 64 бр. говеда за
месо от 6м. до 24м. възраст в животновъден обект4600-0687. Приложение 2 / за ползвани на
правно основание ПМЛ 213,568 дка в землищата на гр. Велинград, с. Абланица и с.
Драгиново, общ. Велинград /по образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните.
Съгласно публикуваното в справка Regix към 19.06.2020 г., ЕТ„Еко Бул-Йордан
Коцев” притежава 56 бр. говеда за месо над 24 месечна възраст и 44 бр. говеда за месо от
6м. до 24м. възраст в животновъден обект 4600-0687; 49 бр. овце над 12 месечна възраст –
неавтохтонни породи в животновъден обект № 4600-0589 и в регистриран животновъден
обект № 0785380012 няма регистрирани селскостопански животни. Регистрираните площи
ПМЛ общо са 55,425 дка, от които 10,712 дка с дългосрочни договори за имоти от ОПФ в
землището на гр. Велинград, 31,449 дка с дългосрочни договори за имоти от ДПФ в
землището на с. Абланица и с. Драгиново, общ. Велинград и 13,264 дка договори за имоти
частна собственост. Приравнени към 8-10 категория общо ползваните площи са 79,401 дка
или 39,700 дка от 1-7 категория.
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Съгласно Протокол 1 на община Велинград, на ЕТ„Еко Бул-Йордан Коцев” са
разпределени ПМЛ от Общинския поземлен фонд общо 71,457 дка. От тях 56,045 дка са от
8-10 категория, а 15,412 дка са от седма категория. Приравнени площите към 8-10
категория са 86,869 в землището на гр. Велинград. Ползваните на правно основание
общо имоти, приравнени към 8-10 категория общо са 166,270 дка, или 83,135 дка от 1-7
категория.
Според разпоредбите на §2з от ДР на ЗСПЗЗ, едно говедо над две годишна възраст се
приравнява на 1 ЖЕ, а от 6-24 м. на 0,6 ЖЕ; на едно ДПЖ над 12 месеца – 0,15 ЖЕ.
Притежаваните от ЕТ„Еко Бул-Йордан Коцев” селскостопански животни, в
животновъден обект 4600-0687 се равняват на 82,40 ЖЕ, за които съгласно нормите на
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ са необходими 1648 дка от първа до седма категория или 3296
дка от осма до десета категория.
Необходимите площи за доразпределение на имоти от ДПФ са в размер на
3129,730 дка, от осма до десета категория или 1564,865 дка от 1-7 категория.
3. В ОД „Земеделие” гр. Пазарджик, в регламентирания срок до 10.06.2020 г. няма постъпили
протоколи по реда на чл.37и, ал.6 и/или ал.7 от ЗСПЗЗ и заявления за доразпределение на
имоти ПМЛ от ДПФ от Община Белово, Община Брацигово, Община Лесичово, Община
Пазарджик, Община Панагюрище, Община Пещера, Община Ракитово, Община
Септември, Община Стрелча и Община Сърница.
След като комисията разгледа постъпилите протоколи и заявления за доразпределение
на пасища, мери и ливади от ДПФ на правоимащи лица,

РЕШИ:
Разпределя на Илия Петров Манолев от гр. Батак 3 бр. имоти и част от имот с
идентификатор 02837.12.200, с обща площ 278,341 дка ливади, както следва:
Землище
Батак
Батак
Батак
Фотиново

Имот №

Площ /дка

02837.12.189
Част от
02837.12.200/203,481
02837.17.12
76162.1.436

73,815
120,165
15,833
68,528

НТП

Категория

ливада

X

ливада

X

ливада
ливада

IX
IX

Разпределя на „Власий” ЕООД от гр. Батак 6 бр. имоти, с обща площ 3908,781 дка
ливади, както следва:
Землище
Батак
Батак
Батак
Батак
Батак
Батак

Имот №

Площ /дка

02837.13.102
02837.13.103
02837.13.94
02837.13.95
02837.17.5
02837.17.130

1149,033
700,632
134,119
58,900
1448,421
417,676
4

НТП

Категория

ливада
ливада
ливада
ливада
ливада
ливада

IX
IX
IX
IX
IX
IX

Разпределя на ЕТ„Еко Бул-Йордан Коцев” от гр. Велинград 22 бр. имоти, с обща
площ 411,195 дка ПМЛ, както следва:
Землище

Велинград
Велинград
Абланица
Абланица
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Драгиново
Пашови
Света Петка
Света Петка
Варвара
Варвара
Варвара
Варвара
Семчиново
Симеоновец
Симеоновец

Имот №

Площ /дка

10450.54.28
10450.72.55
00881.3.15
00881.3.16
23234.108.3
23234.108.6
23234.108.7
23234.108.8
23234.108.9
23234.108.74
23234.108.75
23234.108.77
55631.13.3
65534.24.129
65534.24.130
10104.349.2
10104.346.1
10104.376.2
10104.376.3
66202.3.21
66439.13.48
66439.13.45

0,430
0,305
5,860
7,974
3,112
1,526
2,737
11,783
7,090
2,098
0,945
0,415
8,138
20,575
25,992
1,660
7,943
24,870
11,272
20,715
15,532
230,223

НТП

Категория

ливада
ливада
ливада
ливада
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
ливада
ливада
ливада
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище

VII
VII
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
X
VІІІ
VІІІ
VІ
VІ
VІІІ
VІІІ
VІІІ

Имотите да се предоставят за срок от пет стопански години.

На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.102 от ППЗСПЗЗ, във връзка със
Заповед № РД 46-78/26.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите,
свободните имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади, останали след разпределението
по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.8 от ППЗСПЗЗ, да бъдат обявени за
отдаване под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на
пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната
информационна система на БАБХ. Търгът следва да се проведе при условията на
чл.104 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.47в-47о от ППЗСПЗЗ и по цени определени в
Приложение 1 от Заповед РД46-143/20.03.2020 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите.
На основание чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, настоящия протокол да се обяви в
община Батак и кметство с. Фотиново, общ. Батак, в община Велинград, кметства
с. Абланица, с. Драгиново, с. Света Петка и с. Пашови, общ. Велинград, в община
Септември, кметства с. Варвара, с. Семчиново и с. Симеоновец, общ. Септември в
сградите на общинските служби по земеделие, да се публикува на интернет
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страницата на община Батак, община Велинград и община Септември и на
интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Комисия:
Председател:………………..
/Георги Бабачев/
Членове:
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/Цветанка Хугасян /

2. ……………………………
/Кръстьо Костадинов/

3. …………………………….
/ Христина Попова /

4. …………………………..
/Цветана Симеонова/
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