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ОДОБРЯВАМ: /П/
ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смядово

П Р О Т О К О Л №2
ЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ
Днес, 14.07.2015г., в изпълнение на указания, посочени в Писмо, вх. №1756/26.06.2015г. от
Общинска служба „Земеделие“ – гр.Смядово, комисия, назначена със Заповед № 287/10.07.2015г. на
Кмета на Община Смядово в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология,
хуманитарни дейности и местни данъци”;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирена Вълчева – старши специалист ИРТТ в Община Смядово;
2. Мирослав Николов – главен специалист ТСУ в Община Смядово;
се събра в Заседателната зала на Община Смядово да разгледа постъпилите заявления за
отдаване на свободни пасища, мери и ливади 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 10 дка за 1 ЖЕ /животинска единица/ в имоти до
VII /седма/ категория и до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти от VIII /осма/ до X /десета/ категория.
В срок до 10 юли 2015 г. в Община Смядово е депозирано 1 /едно/ Заявление с вх.№
407/07.07.2015г. от Даниела Йорданова Христова.
При разглеждане на заявлението и декларираните в Приложение №1 притежавани животни по
вид и брой, комисията определи минимално полагащата ù се площ, приравнена към животински
единици, съобразявайки се с ползваните (собствени или наети) площи (декларирани в Приложение
№3), подробно разписани в таблица 1.
Таблица 1
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9828-0035

115

17,25

172,5

53,514

118,986

Минималната площ за разпределяне (графа 7) е определена на база животински единици
умножени по 10 дка, съобразно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, имайки предвид не повече от
10 дка за 1 ЖЕ /животинска единица/ в имоти до VII /седма/ категория и до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти
от VIII /осма/ до X /десета/ категория.
Даниела Йорданова Христова има Договор за отдаване под наем на общински пасища и мери,
сключен на 11.05.2015г. за имоти с №№ 000057, 000188, 000222, 000278, 000287, 000481, 000483,
000509, 000978, с обща площ от 53,514 дка, находящи се в землището на с.Веселиново.
Предвид получените резултати в таблица 1, графа 9, необходимата минимална площ за
разпределяне в декари е 118,986 дка.
Видимо от декларираните в Приложение №1 притежавани животни по вид и брой,
животновъдният обект се е увеличил с 30 броя животни (кози), изразено в проценти 28% за период
април-юли
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Предвид гореизложеното комисията разгледа списъка със свободните пасища, мери и ливади,
огледа тяхното състояние към момента, тъй като голяма част от тях не са използвани по
предназначение (за паша), терените са прорасли с храсти и дървета, достъпът до тях е затруднен,
голяма част от тях отговарят на характеристиките на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за горите
и попадат в горските територии, общинска собственост, след лесоустройството през 2011 година и
вземайки предвид прираста на животни, взе следното:
РЕШЕНИЕ№5
Разпределя на Даниела Йорданова Христова следните площи (51,130 дка),
съобразявайки се с местонахождението на животновъдния обект, както следва:
 имот № 000020, с площ 11,032 дка, местност „Ермен чеир“, землище с. Веселиново,
категория VIII /осма/, НТП – пасище, мера;
 имот № 000117, с площ 3,585 дка, местност „Ермен чеир“, землище с. Веселиново,
категория V/пета/, НТП – пасище, мера;
 имот № 000275, с площ 2,556 дка, местност „Батака“, землище с.Веселиново, категория
V /пета/, НТП – пасище, мера;
 имот № 000279, с площ 10,566 дка, местност „Лозята“, землище с.Веселиново,
категория IV /четвърта/, НТП – пасище с храсти;
 имот № 000973, с площ 2,502 дка, местност „Ермен чеир“, землище с. Веселиново,
категория V /пета/, НТП – пасище, мера;
 имот № 000982, с площ 4,586 дка, местност „Ермен чеир“, землище с. Веселиново,
категория IV /четвърта/, НТП – пасище с храсти;
 имот № 000195, с площ 8,521 дка, местност „Юрта“, землище с.Александрово,
категория V /пета/, НТП – пасище, мера;
 имот № 000198, с площ 5,782 дка, местност „Юртска река“, землище с.Александрово,
категория V /пета/, НТП – пасище, мера;
На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с
начин на трайно ползване пасища, мери и пасища с храсти, общинска собственост (вкл. и земи по
чл.19), комисията предлага на Кмета на Община Смядово да сключи договор за наем с Даниела
Йорданова Христова, след заплащане на наемна цена, определена с Решение № 486 по Протокол
№2/26.02.2015г. на Общински съвет – Смядово. Минимален срок на договора 5 стопански години.
Протоколът да се публикува на интернет страницата на Община Смядово след неговото
утвърждаване.
Настоящият протокол подлежи на обжалване пред Районен съд – гр.Велики Преслав в 14дневен 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 е Заявление с вх.№ 407/07.07.2015г. от Даниела Йорданова
Христова и приложенията към него.
КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Димитрина Маринова/
ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/
/Ирена Вълчева/

2. /П/
/Мирослав Николов/
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