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

 
           Днес   09.05.2019 г.  на  основание  чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ   и  във връзка  с  чл.100, 
ал. 5   от  ППЗСПЗЗ   в  14.00 часа    се  проведе  заседание    на  комисията  назначена  със   
Заповед № 239/05.04.2019 г. на Кмета на Общинна Батак  със задача  допълнително   
разпределение  на  пасища, мери и ливади    от ОПФ в съседно землище на територията на 
общината,  в състав: 
 
           Председател:  инж. Мария Григорова Батаклиева – Директор на Дирекция СА  
  и   Членове: 
 

1. Цветанка Иванова Христоскова – юрист  
2. инж. Христина Георгиева  Пъпанова - гл. експерт „ ЕЗГ „   
3.   Марияна Пенева Мизинова- мл. експерт „ОС и З”   
4.   Любка Ангелова Стойчева – старши счетоводител  „Касиер” 

 
          Преди  да започнат своята работата  членовете  на комисията  подписаха  декларация  
за  свързаност  по смисъла  на §1 , ал.1 и ал.2 от   Търговския закон . 
 
          След  публикуване  на  Протокол № 1 /17.04.2019г.  е  постъпило   заявление 
 № 94-П-15/22.04.2019 г. от Петър Илиев Манолев  за допълнително разпределение в 
съседните землища на територията на Община Батак.Същият е собственик на животновъден 
обект №0283710007 /стар – 4580-0282/ с адрес на ОЕЗ: гр.Батак , общ.Батак, обл.Пазарджик,  
ул.” Иван Вазов” № 6 и притежател на пасищни селскостопански животни съответстващи  
на 57.4 животински единици. 
        Съгласно чл. 37”и” ,ал.4   от ЗСПЗЗ има право да ползва 861  дка от  I-ва  до  VII-ма  
категория земя или  1 722  дка  от  VIII-ма   до  Х-та категория земя. Има  сключени 
договори за наем/аренда на земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ 
за 642.746 дка. и едногодишни договори на които срока изтича на 01.10.2019 година. 
Приравнени към Първа до Седма категория ползва общо 315.368 дка. Общо с 
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разпределените в  Протокол № 1/17.04.2019г.  -  36.033 дка от  Осма до Десета категория в 
землище Батак, в което се намира животновъдният му обект,ще  ползва приравнени към 
Първа до Седма категория 333.384 дка. Има право на още  527.616 дка от Първа до Седма 
категория или  на 1 055.231 дка от Осма до Десета категория земя. 
 
Комисията предлага да му бъдат отдадени посочените в заявлението имоти находящи се в 
съседните  землища на територията на община Батак, както следва: 
   
 № 090013 - Начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: Общинска частна; категория  
Десета, целия с площ от 1.082 дка  в местността Валта, землище с. Нова Махала, община Батак,  
област Пазарджик . 
№ 003202 - Начин на трайно ползване: пасище,мера , вид собственост: Общинска публична; 
категория  Десета, целия с площ от  1.021  дка  в местността Белце, землище с. Фотиново, 
община Батак,  област Пазарджик . 
  
           Обща площ :  2.103 дка  Десета категория земя. 

 
           Настоящият протокол да се обяви в кметствата на съответните землища и да се 
публикува на интернет страницата на Община Батак. 
  
           Протоколът  може  да   се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти 
в 14-дневен срок пред Районен съд гр.Пещера. 
 
           Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди 
друго. 
 
Комисия:  
 
                                                  
Председател: ................”П”..........................     
                        /инж. Мария Батаклиева/ 
                                                         
 
Членове:1......................”П”...................... 
                 /Цветанка Христоскова/ 
 
                            
              2.......................”П”..................... 
                /инж. Христина Пъпанова /  
 
 
              3......................”П”.....................     
                / Марияна Мизинова/ 
 
 
              4......................”П”....................      
                / Любка Стойчева/ 
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