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УТВЪРДИЛ:  П 

 

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА 

Директор на  

Областна дирекция „Земеделие”  

София област 

  
  

П Р О Т О К О Л 
 

по чл. 37и ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ 
 

за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд 

на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в 

Софийска област 
 

 

    Днес, 28.06.2019 г., на основание чл.37и ал.1, ал.2 и ал.10 от (ЗСПЗЗ), чл.100 ал.8 от 

ППЗСПЗ, във връзка със заповед № РД-46-88/27.02.2019г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите и в изпълнение на Заповед №РД-04-20/26.06.2019г. на Директора на 

областна дирекция „Земеделие“– София област се събра комисия в състав : 

 

Председател: Емил Атанасов - главен директор на ГДАР 

членове: 

Виолетта Александрова – гл. експерт в ОД „Земеделие”- София област 

Емил Мишов – гл. експерт в ОД „Земеделие”- София област 

Елена Драйчева  –  гл. експерт в ОД „Земеделие”- София област 

Христина Дойчева  –  началник на ОСЗ – Копривщица 

           

със задача: да разгледа постъпилите в срока по чл.37е, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.6 от 

ППЗСПЗЗ протоколи по чл.37и  ал.9 и ал.7 от ЗСПЗЗ, както и копие от заявления за 

допълнително разпределение на имоти от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на 

притежателите на животновъдни обекти , отглеждащи пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската 

агенция за безопасност на храните (БАБХ). На основание чл.37и ал.10 от ЗСПЗЗ, 

комисията да разпредели допълнително необходимата за всеки кандидат площ  по реда 

на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ в съответното и/или съседни землища. 

    В изпълнение на чл.100 ал.7 от ППЗСПЗЗ, всеки член на комисията представи 

декларация на председателя, с която декларира, че не е свързано лице по смисъла на 

Търговския закон с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или 

контролни органи. 

    В определения срок, съгласно чл.100 ал.6 от ППЗСПЗЗ в ОДЗ Софийска област е 

постъпило едно заявление от община Антон, за допълнително разпределение на 
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свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на 

община Антон, в едно с протоколите по чл.100 ал.3 и ал.5 от ППЗСПЗЗ, както следва: 

1. Писмо изх.№И2-256/21.05.2019г. на Кмета на община Антон; 

2. Протокол от 30.04.2019г. на комисията за разпределяне на мери, пасища и ливади 

от Общинския поземлен фонд (ОПФ); 

3. Приложение №1 списък на собственици на пасищни животни, брой животни 

(ЖЕ), полагаща се площ (дка)   

4. Приложение №2 за персонално разпределение на полагащите се площи, пасища, 

мери и ливади от наличния общински фонд. 

5. Списък на собственици на пасищни животни, брой животни (ЖЕ), полагаща се 

площ (дка)  и декларирана ползвана площ 

6. Заявление вх. ПО-09-36/04.06.2018г.от Петранка Галинова Николова  

7. Онлайн справка от БАБХ за отглеждани животни и наети пасища, мери и ливади; 

8. Справка за дейността на заявителя от регистъра на земеделските стопани по 

Наредба №3/1999г.; 

9. Справка за имотите определени със заповед №РД-46-88/27.02.2019г. на Министъра 

на МЗХГ на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за 

отдаване под наем или аренда за стопанската 2019-2020г., находящи се на 

територията на Софийска област; 

 

                  След като разгледа представените документи,  комисията  

 

КОНСТАТИРА: 

 

1. Съгласно заповед №РД-46-88/27.02.2019г. на Министъра на МЗХГ за свободните 

имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от Държавния поземлен 

фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019-2020г., находящи се на 

територията на община Антон, Софийска област, ОДЗ София област не разполага с 

държавни имоти; 

2. Според данните от Приложение №1 – общият брой животни на заявителя 

отговаря на 103 животински единици (ЖЕ). Животновъдният обект се намира в 

землището на община Антон, община Антон. Получената площ след 

разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ в с. Антон е 86.800 дка, което 

представлява по 0.84 дка на ЖЕ. 

3. От приложената от общината справка е видно, че собственикът не разполага със 

собствена земя, а наета земя е 519,106 дка (ПМЛ); 

4. Съгласно нормативно определени площи за този брой животни се полагат по 30 дка 

на ЖЕ, при категория на земята от VIII и IХ категория - 2384 дка и по 15 дка на ЖЕ 

при VII категория на земята - 1192 дка. Общината е разпределила от общинския 

поземлен фонд 86.800 дка. 

В землището на с.Антон областната дирекция „Земеделие“ София област не 

разполага със земята от ДПФ. Налична е земя в съседно землище, землището на гр. 

Копривщица и е в размер на 580,587 дка VII, VIII и IХ категория, което не е 

достатъчно за задоволяване нуждите на животните и е необходима допълнителна 

площ от 1197,507 дка. 

     Съгласно разпоредбата на чл.37и ал.10 от ЗСПЗЗ, кандидата може да бъде 

оземлен от съседно землище, община или област, поради което комисията предлага 

на Директора на областната дирекция – София област, да се изпрати заявлението на 

Петранка Галинова Николова към областна дирекция „Земеделие“ Ловеч за до 

оземляване, като съседно землище на с. Антон 
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На основание на горните констатации, комисията  

 

Р Е Ш И: 

1. От наличните имоти пасища мери и ливади от ДПФ предоставя на Петранка 

Галинова Николова 580,587 дка в съседно землище на Копривщица, 

представляващи пасища и ливади от VII, VIII и IХ категория 

Имотите се предоставят за срок от десет стопански години. 

2. Да насочи заявлението на Петранка Галинова Николова към областна 

дирекция „Земеделие“ Ловеч, като съседно землище на с.Антон, за 

допълнително разпределение на площи. 

3. Не разпределя имоти от ДПФ в останалите общини, т.к. в срока, 

регламентиран в чл.37и ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.6 от ППЗСПЗЗ не са 

представени протоколи по реда на чл.37и ал.6 и/или ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

На основание чл.37и ал.11 от ЗСПЗЗ, настоящия протокол да се обяви в 

кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на 

интернет страницата на община Антон и на съответната областна дирекция 

"Земеделие" София област. Протоколът може да се обжалва 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. 
 

 

К О М И С И Я: 

 

Председател:   ЕМИЛ АТАНАСОВ 

                         /………П…………/ 

 

членове: 

 

1. ВИОЛЕТТА АЛАКСАНДРОВА 

/…………П……………/ 

2. ЕМИЛ МИШОВ      

/…………П……………/ 

 

3. ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА    

/…………П…………/ 

4. ХРИСТИНА ДОЙЧЕВА 

              /……………П…………/ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


