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УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смядово
Дата: 25.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ№1
ЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ
Днес, 25.04.2019 г. комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Росица Пенчева – ШАК
ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирена Вълчева – старши специалист ИРТТ в Община Смядово;
2. Галин Неделчев – специалист ОС в Община Смядово;
в изпълнение на Заповед № 221/22.04.2019 г. на Кмета на Община Смядово и Решение № 482 по
Протокол № 3 от 28.03.2019 година на Общински съвет – Смядово се събра в Заседателната зала на
Община Смядово да разгледа постъпилите заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и определи
необходимите площи, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, като спазва законовите
разпоредби на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
Присъстваха всички членове на комисията.
В срок до 10 март 2019 г. в Община Смядово е депозирано 1 /един/ брой Заявление с вх.№ 93-34/08.03.2019 г., депозирано от Зафер Хюсеин Мустафа;
Комисията констатира, че заявлението и приложенията към него, одобрени със Заповед № РД 4655/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, са надлежно попълнени и подадени в
законоустановеният срок и допуска собственика на пасищни животни до участие в разпределянето на
пасища, мери и ливади, общинска собственост.
След разглеждане на заявлението с декларираните в Приложение №1 притежавани животни по
вид и брой, комисията премина към определяне на минимално полагащите му се площи, приравнени
към животински единици, съобразявайки се с ползваните от него(собствени или наети) площи
(декларирани в Приложение №2), подробно разписани в таблица 1.
Таблица 1
№ по
ред
1
1

Правоимащо лице
2
Зафер Хюсеин Мустафа

Населено
място
3
с. Янково

Животнов.
обект №

Брой
животни

ЖЕ

Наети,
собствени
площи, дка

Площ за
разпредел.
в дка, min

4

5

6

7

8

9823-0328

70

10,5

0

157,5

Зафер Хюсеин Мустафа: минималната площ за разпределяне се определя на база животински
единици умножени по 15 дка, съобразно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, имайки предвид не
повече от 15 дка за 1 ЖЕ /животинска единица/ в имоти до VII /седма/ категория и/или до 30 дка за 1
ЖЕ в имоти от VIII /осма/ до X /десета/ категория – 10,5 ЖЕ х 15 дка = 157,5 дка min площ.
Предвид получените резултати в таблица 1, графа 8 „необходимата минимална площ за
разпределяне в декари“ и съобразно реда и условията предвидени в чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, комисията
разгледа имотите включени в Приложение № 2, неразделна част от Решение № 482 по Протокол № 3 от
28.03.2019 година на Общински съвет – Смядово и пристъпи към разпределяне на недвижимите имоти пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година.
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КОМИСИЯТА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И
ЛИВАДИ ОТ ОБЩИСНКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД:
На ЗАФЕР ХЮСЕИН МУСТАФА се разпределят следните площи по местонахождение
на животновъдния обект – с. ЯНКОВО: имот № 027065, с площ 16,737 дка, местност „Под село“,
землище с. Янково, категория III /трета/;
Предвид гореизложеното, след обобщаване на резултатите, комисията взе окончателно:
РЕШЕНИЕ№1
Определя имотите и общата разпределена площ в зависимост от броя и вида на
регистрираните пасищни животни, заявени от правоимащото лице, както следва:
Таблица 2
№ по
ред

ПРАВОИМАЩО
ЛИЦЕ

Животнов.
обект №

Разпределена
площ, дка

Имот №

Площ,
дка

НТП

Населено място

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ЗАФЕР ХЮСЕИН
МУСТАФА

9823-0328

16,737

027065

16,737

пасище, мера

с. Янково

ОБЩА ПЛОЩ

16,737

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с
начин на трайно ползване пасища, мери, общинска собственост (вкл. и земи стопанисвани от общината),
комисията предлага на Кмета на Община Смядово да сключи договори за наем с определеното в
Решение № 1 от настоящият протокол лице след заплащане на наемна цена, определена с Решение №
482 по Протокол № 3 от 28.03.2019 година на Общински съвет – Смядово. Минимален срок на
договорите 5 стопански години.
Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на Община Смядово след
неговото утвърждаване.
На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване пред Районен
съд – гр.Велики Преслав в 14-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община
Смядово, като обжалването не спира изпълнението му, освен ако съда не разпореди друго.
Неразделна част от протокола са всички заявления и приложенията към тях.
КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/адв. Росица Пенчева/
ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/
/ Ирена Вълчева /
2. /П/
/Галин Неделчев/
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