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ГР. KУЛА – 3800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ: КМЕТ: 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ: 0938/3-22-24,  

 e-mail: obshtinakula@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРДИЛ!     П 

Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  

ЗА  

ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ 

 

 
 

Днес, 07.04.2022г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисия, назначена със 

Заповед № РД-18-38/17.03.2022г. на Кмета на Община Кула в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Председател: Людмил  Лалов - зам. Кмет на Община Кула; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Адв. Надежда Веселинова - юрист  на Община Кула; 

        2. Веска Цанова- старши експерт „Икономически дейности и РР“;  

 3. Катя Каменова – Йорданова- старши специалист „Общинска 

собственост“.  

 

се събра в Заседателната зала на Община Кула 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, но не повече от 15дка за 1 ЖЕ /животинска 

единица/ в имоти до VII /седма/ категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от VIII /осма/ до X 

/десета/ категория.  

              На основание чл.100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, комисията започна работа, след като 

всички членове представиха и подписаха Декларация по смисъла на ТЗ, че не са 

свързани лица с участниците в процедурата или с членове на неговите управители или 

контролни органи. 

В срок до 10 март 2022 год. в Община Кула са депозирани 2 /два/ броя заявления:  

1. Заявление с вх. № З-02-4328/17.02.2022г., депозирано от Иван Йотов Ненков; 

2. Заявление с вх. № З-02-4337/07.03.2022г., депозирано от „Микс-Н“ ЕООД. 
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В ПРОЦЕСА НА РАБОТА КОМИСИЯТА ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА: 

 При недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ в землището към 

разпределението по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ имоти, комисията 

извършва допълнително разпределение в съседното землище, което може да 

се намира в съседна община или област, след подадено заявление. 

 Да се направи служебна справка за задължения на заявителите към в 

Община Кула и за липса на задължения по договори към Община Кула. 

След установяване на правоимащите лица и разглеждане на подаденото заявление, 

комисията констатира, че съдържат необходимите документи и допуска участващия 

собственик на пасищни животни до участие в разпределянето на пасища, мери и ливади, 

общинска собственост.  

1. Заявление с вх. № З-02-4328/17.02.2022г., депозирано от Иван Йотов Ненков, 

животновъдни обекти № 8150300005 /стар 3819-0083/ и 8150300006 /стар 3819-

0084/ е депозирал Приложение №1 към Заявлението, съгласно чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ, опис Приложение №2 и справка за животни в обект по категории; 

2. Заявление с вх.№ З-02-4337/07.03.2022г., депозирано от „Микс-Н“ ЕООД, чрез 

Николай Винков Ванков, животновъден обект № 4052500023/стар 3800-0019/, 

дружеството е депозирало Приложение №1 към Заявлението, съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ, опис Приложение №2 и справка за животни в обект по 

категории. 

След разглеждане на заявлението с декларираните в Приложение №1 притежавани 

животни по вид и брой, комисията премина към определяне на полагащите им се площи, 

приравнени към животински единици, съобразявайки се с ползваните от тях (собствени 

или наети) площи (декларирани в Приложение №2),  

 Животновъдни обекти № 8150300005 /стар 3819-0083/ и 8150300006 /стар 

3819-0084/: Няма собствени или наети имоти с НТП – пасище, мера и 

ливади; 

 Животновъден обект № 4052500023/стар 3800-0019/: Няма собствени, а 

има наети имоти с НТП – пасище, мера и ливади. 

Комисията определи за всеки един кандидат необходимата площ от пасища, мери и 

ливади приспадайки ползваните с правно основание площи. 

Комисията взе следното решение:  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Комисията реши, че след справка за наличие на задължения от страна на 

животновъдите, желаещи да участват в разпределението, право да сключат договор по 

чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на ПМЛ от ОПФ с община Кула имат само 

тези заявители, за които е потвърдено, че нямат задължения по договори с общината 

или са ги погасили /ако са имали такива/.  

 Комисията разпределя следните площи по местонахождение на животновъдните 

обекти, както следва: 

1. Иван Йотов Ненков, животновъдни обекти № 8150300005 /стар 3819-0083/ и 

8150300006 /стар 3819-0084/ с обща площ от 6133кв.м. /шест хиляди сто тридесет и 

три кв.м./ в землището на с. Чичил, с начин на трайно ползване пасище:  

 в средната част на имот с идентификатор 81503.158.4 с площ 5403кв.м., 

„Ямите“, категория девета при неполивни условия с обща площ от 74 421кв.м.; 

 в източната част на имот с идентификатор 81503.160.1 с площ 730кв.м., 

„Ямите“, категория девета при неполивни условия с обща площ от 23 463кв.м. 

Иван Йотов Ненков не желае други пасища. 
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2. „Микс-Н“ ЕООД, чрез Николай Винков Ванков, животновъден обект № 

4052500023/стар 3800-0019/с обща площ от 40 800кв.м. /четиридесет хиляди и 

осемстотин кв.м./ в землището на гр. Кула, с начин на трайно ползване пасище:  

1. Част от имот с кординати: 909001 4771968.444 8442126.730; 909005 

4771971.639 8442422.565; 909006 4771885.571 8442422.931; 909007 4771893.774 

8441906.438; 909017 4772020.175 8442071.542, с площ от 40 800кв.м. /четиридесет 

хиляди и осемстотин кв.м./, с идентификатор 40525.173.9, начин на трайно 

ползване пасище, находящ се в местността „Дери магаре“, в землището на гр. Кула, 

Община Кула, с обща площ от 623 552кв.м./шестстотин двадесет и три хиляди 

петстотин петдесет и два кв.м/, категория девета при неполивни условия, АОС № 

964/19.04.2018г.  

Предвид гореизложеното, след извършеното разпределяне на площи на 

територията на Община Кула и обобщаване на резултатите, комисията взе окончателно: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

 Определя имотите и общата разпределена площ в зависимост от броя и вида на 

регистрираните пасищни животни, заявени от правоимащите лица, както следва:  

 

 

№ 

по 

ред 

Правоимащо 

лице 

Разпреде

лена 

площ в 

кв.м. 

Имот с 

идентифи

катор 

Площ, 

кв.м. 

НТП Населено 

място 

АОС 

1 Иван Йотов Ненков 5403 в 

средната 

част  

81503.158.4 74 742 Пасище с. Чичил 1192/17.02. 

2022г. 

2 Иван Йотов Ненков 730 в 

източната 

част 

81503.160.1 23 463 Пасище с. Чичил 1131/19.02. 

2020г. 

3 „Микс-Н“ ЕООД 40800 в 

североза- 

падната  

част  

40525.173.9 623552 Пасище гр. Кула 964/19.04. 

2018г. 

 

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение 

на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост (вкл. 

и земи по чл.19), комисията предлага на Кмета на Община Кула да сключи договори за 

наем с определеното в Решение № 2 лица след заплащане на наемна цена, определена с   

Общински съвет – Кула. Максималният срок на договора е 5/пет/ стопански години. 

Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на Община Кула след 

неговото утвърждаване. 

На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване 

пред Районен съд – гр. Кула в 14-дневен срок от публикуването му на интернет 

страницата на Община Кула, като обжалването не спира изпълнението му, освен ако съда 

не разпореди друго.  

Неразделна част от протокола са всички заявления и приложенията към тях.  
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КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ:  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П………………………. 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1. ………П…………………..….. 

 

2. ………П……………………… 

 

3. ………П……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Заличена информация на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 


