
  

ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 
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ПРОТОКОЛ 

по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

(ОПФ) на Община Лясковец 
 
 

 На 23.04.2019 г. в 10.00 ч. в сградата на Община Лясковец в Залата на 
общинския съветник, на основание Заповед № 722/09.04.2019 г. на Кмета на 
Община Лясковец, комисия в състав: 

Председател: д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец и 
членове: 
1. Мариян Паскалев – Секретар на Община Лясковец; 
2. Десислава Главнова – Юрисконсулт на Община Лясковец; 
3. Мирена Стоянова - Експерт „ОС” в Дирекция „ТУОСЕИ” (резервен член, 

поради отсъствие на инж. Милко Минев - Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”) и 
 4. Надежда Донева – Главен специалист „ЧР” в Дирекция „БФПИОГС” в 
общинска администрация на Община Лясковец, 
 се събра в пълен състав със задача да разгледа депозираните в Община 
Лясковец заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), да определи необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите от всяко 
землище, съгласно списъка на имотите за индивидуално ползване на пасища и 
мери от общинския поземлен фонд (ОПФ), като същите следва да се отдадат под 
наем за срок от 5 (пет) до 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 
2019/2020 г.  
 Списъкът на имотите от ОПФ с начин на трайно ползване (НТП) „пасище, 
мера” за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, е определен с Решение № 515/28.02.2019 г. на 
Общински съвет Лясковец, публикуван е на официалната интернет страница на 
общината и е изложен на информационните табла в общината и кметствата, 
съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, в срок до 1 март.  
 В законоустановения срок до 10 март 2019 г. в общинска администрация на 
Община Лясковец е постъпило 1 (едно) заявление, както следва: 
 1. Заявление с вх. № М-527/06.03.2019 г. от Велко Добрев Вълчев. 
 Преди започване на своята работа всички членове на комисията представиха 
декларации по чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), че нямат качество 
„свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с 
членове на неговите управителни, или контролни органи. 
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 І. Комисията разгледа постъпилото заявление и приложените към него 
документи, както и получените в общинска администрация на Община Лясковец 
уведомителни писма, съдържащи изисканата от Председателя на комисията 
информация по чл. 99, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за наличие или липса на задължения от 
заявителя Велко Добрев Вълчев, както следва: 
 1. писмо с изх. № 02-0800/982/15.04.2019 г. от Държавен фонд „Земеделие”; 
 2. писмо с изх. № ИА-04-1185-1/22.04.2019 г. от Областна дирекция 
„Земеделие” - гр. Велико Търново; 
 3. Информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от 
ДОПК с изх. № 5405000200/10.04.2019 г., издадена служебно от Отдел „Местни 
приходи” при Община Лясковец и 
 4. Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от 
ДОПК, с изх. № 045531900961483/15.04.2019 г., издадено от Национална агенция 
за приходите, Териториална дирекция Велико Търново. 

Комисията установи, че лицето Велко Добрев Вълчев отговаря на 
изискванията на чл. 99 от ППЗСПЗЗ.  

Преди да пристъпи към разпределение на наличните пасища и мери от ОПФ 
на правоимащите лица по землища, комисията извърши проверка в Средата за 
междурегистров обмен „RegiX” (mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/) 
предоставяща достъп до регистрите на Българска агенция по безопасност на 
храните (БАБХ) и Министерство на земеделието и храните и горите (МЗХГ) 
съдържащи информация съответно за броя на животните в животновъдните обекти 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и размера на 
ползваните от животновъдите пасища, мери и ливади, както и правното основание 
за това. При извършване на проверката въз основа на Справка за животните в ОЕЗ, 
генерирана от Средата за междурегистров обмен „RegiX”, актуална към 23.04.2019 
г., комисията установи, че регистрираните пасищни селскостопански животни в 
животновъдния обект на Велко Добрев Вълчев са следните: 
 - говеда от 6 до 24 месеца - мляко – 2 (два) броя; 
 - говеда над 24 месеца - мляко – 23 (двадесет и три) броя; 
 - говеда от 6 до 24 месеца - месо – 2 (два) броя и 
 - говеда над 24 месеца - месо - 5 (пет) броя. 

Комисията пристъпи към разпределение на наличните пасища и мери от 
ОПФ на правоимащите лица по землища, както следва: 
 
 1. Землище на гр. Лясковец: 
 В землището на гр. Лясковец наличните имоти с НТП „пасище, мера”, 
определени за индивидуално ползване с Решение № 515/28.02.2019 г. на Общински 
съвет Лясковец са 5.892 дка. Броят на пасищните животни на подалият заявление в 
гр. Лясковец - Велко Добрев Вълчев, приравнени съгласно § 2з от Допълнителните 
разпоредби на ЗСПЗЗ на животински единици (ЖЕ) е 30,4 ЖЕ.  
 При разглеждане на заявлението комисията установи: 

Заявителят Велко Добрев Вълчев притежава животновъден обект с 
регистрационен № 44793200221 (стар 5140-0010) в землището на гр. Лясковец, 
общ. Лясковец, обл. Велико Търново, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ.  Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з 
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ се приравняват на 30,4 животински 
единици. След извършена справка в системата за междурегистров обмен „RegiX”, 
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комисията установи, че заявителят не ползва имоти с НТП „пасища, мери и 
ливади”. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същият има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 487.000 дка за имоти от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на 
гр. Лясковец комисията единодушно реши, на правоимащото лице Велко Добрев 
Вълчев да бъдат предоставени следните имоти: 

 
Община Землище НТП на имота Имот № Категория Площ /дка/ 

Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 285002 III 3.262 

Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 285003 III 2.630 

 
Поради изчерпване на имотите с НТП „пасище, мера” в землището на гр. 

Лясковец, комисията не извършва допълнително разпределение съгласно чл. 37и, 
ал. 7 от ЗСПЗЗ на пасища и мери в съседно землище. 
 
 ІІ. За определените в протокола имоти от ОПФ ще бъде сключен договор по 
реда на чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ. Договорите ще се сключват по реда и при 
условията на чл. 37и, ал. 12 и ал. 15 от ЗСПЗЗ.  
  
 Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14–дневен срок от обявяването му пред Районен съд – Горна Оряховица, 
съгл. чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ.  
 
 Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 
разпореди друго. 

 
 Настоящият протокол да се обяви на интернет страницата на Община 
Лясковец (www.lyaskovets.net) и да се постави на таблото за обяви в сградата на 
Община Лясковец и в съответните кметства.   

 
Комисията приключи своята работа в 17.00 часа на 24.04.2019 г.  
 
 

КОМИСИЯ: 
 

Председател: …..……(п)………… 
  (д-р Ив. Гецова) 

 
1. ………(п)…………..     2. ………(п)……………. 
(М. Паскалев )      (Д. Главнова) 

 
3. ………(п)……………     4. ………(п)……………. 
(М. Стоянова)      (Н. Донева) 
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