РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив

ПРОТОКОЛ
Днес, 24.06.2022 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ),
във връзка със Заповед №РД46-75/28.02.2022 г. на Зам.-Министъра на земеделието и в
изпълнение на Заповед №РД-07-196/20.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” - гр. Пловдив се събра комисия в състав:
Председател: Татяна Богоева – Главен директор на Главна Дирекция „Аграрно
развитие“ при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;
и членове:
1. Ирина Дъбова – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие”
при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;
2. Хайрие Шакир – главен юрисконсулт в Дирекция „АПФСДЧР” при
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;
3. Тинка Салутска - Началник на Общинска служба по земеделие – гр.
Карлово;
4. Нанко Шейретов – Началник на Общинска служба по земеделие – гр.
Хисаря
със задача: Да разгледа постъпилите в срок по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6
от ППЗСПЗЗ протоколи по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, както и копие от заявления за
допълнително разпределение на имоти от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на
притежатели на животновъдни обекти, отглеждащи пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция
по 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, като разпределението се извършва
последователно в съседно землище на територията на същата община, на друга съседна
община в същата област или на съседна община в друга област.
В изпълнение на чл. 100, ал. 7, изр. 3 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 Областна дирекция
„Земеделие“ гр. Пловдив са предоставени от:
- Община Карлово 2 (два) броя заявления за допълнително разпределение на
свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община
Карлово, ведно с протоколите по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
- Община Хисаря 2 (два) броя заявления за допълнително разпределение на
свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община
Хисаря, ведно с протоколите по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
На заседанието на комисията се разгледаха следните материали:
1. Писмa
с
вх.
№РД-12-02-1320-13/14.06.2022
г.,
№РД-12-02-132023/17.06.2022 г. и №РД-12-02-1320-24/23.06.2022 г. на кмета на община Карлово;
2. Протоколи от 29.04.2022 г. и 26.05.2022 г. за разпределяне на пасища, мери
и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) за землище с. Певците, община Карлово;
3. Писмо до кмета на община Карлово от кмета на Община Троян;
4. Писма с вх. №РД-12-02-1320-7/13.06.2022 г. и №РД-12-02-1320-25/
23.06.2022 г. на кмета на община Хисаря;
5. Протокол от №1/28.04.2022 г. и Протокол №2/01.06.2022 г. за разпределяне
на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ), ведно с Приложение №1
и Приложение №2 – землище с. Черничево, с. Старосел, с. Кръстевич, гр. Хисаря, с. Ново
гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122
Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730,
e-mail: odzg_plovdiv@abv.bg

Железаре, с. Паничери, с. Беловица, с. Красново, с. Мътеница и с. Михилци, община
Хисаря;
6. Заявление вх. №94-00-2191/28.04.2022 г. в Община Карлово от Д. А. П.;
7. Заявление вх. №94-00-2192/28.04.2022 г. в Община Карлово от А. Д. П.;
8. Заявление вх. №26-00-492/05.05.2022 г. в Община Хисаря от „АГРОИНВЕСТ 2010“ООД;
9. Заявление вх. №94-00-Д-161/20.05.2022 г. в Община Хисаря от Д. Ст. Р.;
10. Министерство на земеделието – онлайн справка за отглеждани животни и
наети пасища, мери и ливади за заявителите към 01.02.2022 г.;
11. Министерство на земеделието – онлайн справка за животни в ОЕЗ за
заявителите към 24.06.2022 г.;
12. Министерство на земеделието – онлайн справка за наети пасища, мери и
ливади – към 07.02.2022 г.
13. Заповед №РД46-75/28.02.2022 г. на Зам.-Министъра на земеделието и
Списък Приложение №1, неразделна част от нея за определяне на свободните пасища,
мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за
стопанската 2022/2023 г., находящи се на територията на област Пловдив.
След като разгледа предоставените материали, комисията
К О Н С Т А Т И Р А:
Съгласно Заповед №РД46-75/28.02.2022 г. на Зам.-Министъра на земеделието,
одобрени имоти с НТП – ПМЛ от ДПФ на територията на:
- община Карлово са за землище: с. Богдан; с. Войнягово; с. Васил Левски;
с. Домлян; с. Каравелово; с. Климент; гр. Клисура; с. Кърнаре; с. Мраченик; с. Розино и
с. Христо Даново;
- община Сопот са за землище гр. Сопот;
- община Хисаря са за землище: с. Паничери; с. Красново; с. Кръстевич и
с. Старосел.
Данните за заявителите по общини, след разглеждане на документите са както
следва:
I. Д. А. П. – гр. Сопот, община Сопот.
1. Животновъдният обект се намира в землището на с. Певците, община Карлово.
2. Отглеждани животни (по данни на Справка за Животни в ОЕЗ към
24.06.2022 г.): Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни в БАБХ: 103.00 броя.
3. Няма данни за отглеждани биологични животни.
4. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ:
Министерство на земеделието – онлайн справка за отглеждани животни и наети
пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2022 г.
- от 1 до 7 категория – 0,000 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка;
Обща площ: 0,000 дка.
Разпределени съгласно Протокол от 29.04.2022 г. на Община Карлово за
землището на с. Певците, Община Карлово:
- от 1 до 7 категория – 76,506 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка.
Обща площ: 76,506 дка.
5. Полагащи се ПМЛ:
От 1 до 7 категория – 2 060,000 дка или от 8 до 10 категория – 4 120,000 дка;
За биологични животни: 0,000 дка.
Полагат се допълнителни 1 983,494 дка, приравнени към категория от 1
до 7 или 3 966,988 дка от 8 до 10 категория.
II. А. Д. П. – гр. Сопот, община Сопот.
1. Животновъдният обект се намира в землището на с. Певците, община Карлово.
2. Отглеждани животни (по данни на Справка за Животни в ОЕЗ към
24.06.2022 г.): Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни в БАБХ: 27.00 броя.

3. Няма данни за отглеждани биологични животни.
4. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ:
Министерство на земеделието – онлайн справка за отглеждани животни и наети
пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2022 г.
- от 1 до 7 категория – 0,000 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка;
Обща площ: 0,000 дка.
Разпределени съгласно Протокол от 29.04.2022 г. на Община Карлово за
землището на с. Певците, Община Карлово:
- от 1 до 7 категория – 21,354 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка;
Обща площ: 21,354 дка.
5. Полагащи се ПМЛ:
От 1 до 7 категория – 540,000 дка или от 8 до 10 категория – 1 080,000 дка;
За биологични животни: 0,000 дка.
Полагат се допълнителни 518,646 дка, приравнени към категория от 1 до
7 или 1 037,292 дка от 8 до 10 категория.
III.
Д. Ст. Р. – с. Мътеница, община Хисаря.
1. Животновъдният обект се намира в землището на с. Мътеница, община
Хисаря.
2. Отглеждани животни (по данни на Справка за Животни в ОЕЗ към
24.06.2022 г.): Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни в БАБХ: 226,80 броя.
3. Няма данни за отглеждани биологични животни.
4. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ:
Министерство на земеделието – онлайн справка за отглеждани животни и наети
пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2022 г.
- от 1 до 7 категория – 64,915 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка;
Обща площ: 64,915 дка.
Разпределени съгласно Приложение №2 от Протокол №1/28.04.2022 г. на
Община Хисаря за землището на с. Мътеница:
- от 1 до 7 категория – 35,795 дка;
- от 8 до 10 категория – 0,000 дка;
Обща площ: 35,795 дка.
5. Полагащи се ПМЛ:
От 1 до 7 категория – 4 536,000 дка или от 8 до 10 категория – 9 072,000 дка;
За биологични животни: 0,000 дка.
Полагат се допълнителни 4 435,290 дка, приравнени към категория от 1
до 7 или 8 870,580 дка от 8 до 10 категория.
IV.
„АГРОИНВЕСТ - 2010“ООД – гр. Пловдив, община Пловдив.
1. Животновъдният обект се намира в землището на с. Ново Железаре, община
Хисаря.
2. Отглеждани животни (по данни на Справка за Животни в ОЕЗ към
24.06.2022 г.): Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни в БАБХ: 199,60 броя.
3. Няма данни за отглеждани биологични животни.
4. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ:
Министерство на земеделието – онлайн справка за отглеждани животни и наети
пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2022 г.
- от 1 до 7 категория – 738,575 дка;
- от 8 до 10 категория – 376,209 дка;
Обща площ: 1 114,784 дка.
Разпределени съгласно Приложение №2 от Протокол №1/28.04.2022 г. на
Община Хисаря за землището на с. Ново Железаре:
- от 1 до 7 категория – 586,884 дка;
- от 8 до 10 категория – 77,390 дка;
Обща площ: 664.274 дка.
5. Полагащи се ПМЛ:

От 1 до 7 категория – 3 987,000 дка или от 8 до 10 категория – 7 974,000 дка;
За биологични животни: 0,000 дка.
Полагат се допълнителни 2 434,742 дка, приравнени към категория от 1
до 7 или 4 869,484 дка от 8 до 10 категория.
Всички участници в разпределението на имоти с НТП – пасище, мера и ливади
от държавния поземлен фонд нямат просрочени и/или изискуеми задължения за
наем/аренда на земеделска земя от ДПФ по сключени договори в Областна дирекция
„Земеделие” - Пловдив на територията на Област Пловдив за периода от 2002 г. до
настоящия момент, нямат прекратени договори за ползване на земи от държавния
поземлен фонд на територията на област Пловдив, сключени в Областна дирекция
„Земеделие” - Пловдив поради неиздължаване на парични задължения по тях. Същите
нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 във вр. с ал. 8 от ЗСПЗЗ и такива за земите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на територията на Област Пловдив за периода от 24.05.2011
г. до настоящия момент.
Комисията определи допълнително необходимата площ за всеки правоимащ да
се даде при недостиг за землището в съседно землище на съответната община и/или
съседна община, съобразно местонахождението на животновъдния обект.
На основание констатациите, комисията
Р Е Ш И:
1. Разпределя допълнително от наличните имоти ПМЛ от ДПФ в община Карлово,
землище Богдан, Кърнаре и Каравелово, и община Сопот, землище Сопот, както следва:
1.1. Д. А. П. – Общо -2 498,024 дка;
Община

Землище

№ имот

Площ
дка

Карлово
Карлово
Карлово
Сопот

Богдан
Кърнаре
Каравелово
Сопот

04563.20.9
40939.93.1
36186.348.280
68080.262.142

2.129
10.998
4.924
2 479.973

Начин на
трайно
ползване
пасище
пасище
пасище
пасище

Категория
IX
IX
IX
VIII

1.2. А. Д. П. – Общо – 472,671 дка;
Община
Карлово
Сопот
Сопот
Сопот
Сопот

Землище
Каравелово
Сопот
Сопот
Сопот
Сопот

№ имот

Площ
дка

36186.1.112
68080.260.354
68080.260.355
68080.260.353
68080.260.405

64.547
6.649
11.203
306.809
83.463

Начин на
трайно
ползване
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище

Категория
IX
IX
IX
IX
IX

2. Разпределя допълнително от наличните имоти ПМЛ от ДПФ в община Хисаря,
землище Паничери, Красново и Старосел, както следва:
2.1. Д. Ст. Р. – Общо – 1 383,015 дка;
Община
Хисаря
Хисаря
Хисаря

Землище
Паничери
Паничери
Паничери

№ имот

Площ
дка

55378.714.577
55378.40.126
55378.350.1

4.907
30.895
20.023

Начин на
трайно
ползване
пасище
пасище
пасище

Категория
VІ
ІХ
V

Хисаря

Старосел

69016.450.18

103.817

Хисаря

Старосел

69016.16.30

25.671

Хисаря

Старосел

69016.16.26

811.904

Хисаря

Старосел

69016.450.48

239.939

Хисаря

Старосел

69016.16.6

145.245

Хисаря

Старосел

69016.52.20

0.614

високопланинско
пасище
високопланинско
пасище
високопланинско
пасище
високопланинско
пасище
високопланинско
пасище
ливада

Х
Х
X
Х
Х
V

2.2. „АГРОИНВЕСТ - 2010“ООД
На територията на землището на с. Ново Железаре, община Хисаря няма
свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, определени в списък със
свободни имоти, описани в Приложение №1, неразделна част от Заповед №РД4675/28.02.2022 г. на Зам.-министъра на земеделието. Предвид изложеното, а също и
поради липсата на имоти от държавния поземлен фонд с НТП – пасище, мера и ливади
на територията на съседно землище и землище от съседна община за област Пловдив,
комисията не разпределя имоти за животновъдния обект в землището на с. Ново
Железаре, община Хисаря.
Протоколът е изготвен в 3 еднообразни екземпляра и влиза в сила след
подписването му.
Протоколът да се обяви в кметството на: с. Богдан, с. Кърнаре и с. Каравелово,
община Карлово; гр. Сопот, община Сопот; с. Паничери и с. Старосел, община Хисаря; в
сградата на Общинска служба по земеделие – гр. Карлово и гр. Хисаря, както и да се
публикува на интернет страниците на община Карлово, община Сопот, община Хисаря и
Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.
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.

Комисия:

Председател: .........П..............
/ Татяна Богоева /

1. .........П.............
/ Ирина Дъбова /

2. .........П.............
/ Хайрие Шакир /

3. .........П.............
/ Тинка Салутска /

4. .........П..............
/ Нанко Шейретов /

