П Р О Т О К О Л
№ 8
за разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанска 2020-2021 година
в землището на с. Патрешко, община Троян, ЕКАТТЕ 55587
Днес, 23.04.2020 г., в гр. Троян, на основание чл.37и, ал.6 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение №81/13.02.2020 г. на
Общинския съвет – Троян, комисия, назначена със Заповед №415/18.03.2020 г. на кмета на
Община Троян, в състав:
1. инж. Борис Бояджиев - директор на дирекция “Общинска собственост и
икономика”
2. Десислава Чолакова, правоспособен юрист
3. Радион Букарев, ръководител на сектор „Земеделие и гори”
4. Моника Данева, главен експерт „Земеделие”
5. Иван Беломъжев – кметски наместник на с. Патрешко,
се събра в Заседателната зала на Община Троян в изпълнение на задачата да разпредели
ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд (ОПФ) между правоимащите (по
смисъла на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ), подали заявления по образец до кмета на общината в
срок до 10 март 2020 г.
Директорът на дирекция “Общинска собственост и икономика” провери и установи
присъствието на посочените по-горе членове на комисията.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация за
свързаност по смисъла на Търговския закон, на основание § 1, ал. 1 и ал. 2 ТЗ.
Комисията установи, че в срока, определен в чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, а именно до 10
март 2020 г., от собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни на територията на кметско наместничество с. Патрешко са подадени следните
заявления по образец до кмета на общината:
1. Йордан ……….. Пенков – Заявление с вх. № ОСИ-03-04-8/09.03.2020 г.
2. Петко ……….. Илийков – Заявление с вх. № ОСИ-03-04-9/09.03.2020 г.
Комисията, съобразявайки притежаваните и/или ползвани на правно основание
ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни (приравнени към
1 животинска единица (ЖЕ), съгласно §2з от ЗСПЗЗ), нормативно допустимите размери на
площите, полагащи се на 1 ЖЕ съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, заявения интерес и
правилата установени в разпоредбата на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпредели ливади, мери
и пасища от ОПФ в землището на с. Патрешко съгласно Приложение №1 към протокола,
по следното заявление:
1. Йордан ……….. Пенков – Заявление с вх. № ОСИ-03-04-8/09.03.2020 г.

Лицето няма данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”,
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от
ЗСПЗЗ.
Информацията за задълженията е изискана и получена по служебен път от
съответната компетентна администрация и чрез справка в съответния публичен регистър,
съгласно изискването на чл. 99, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
Съгласно чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд,
общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
При направената служебна проверка на основание чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ, относно
Петко ……….. Илийков (Заявление с вх. № ОСИ-03-04-9/09.03.2020 г.) – собственик на
животновъден обект №5558770006 /стар 5631-0020/ с 180 броя овце от местни
(автохтонни) породи - Среднородопска, общо приравнени към 27.00 ЖЕ, комисията
констатира наличие на данъчни задължения за местни данъци и такси към Община
Троян съгласно Удостоверение № УД000315/31.03.2020 год. и задължения към НАП
съгласно Справка за наличие/липса на задължения към дата 14.04.2020 год.
(Национална агенция за приходите, Регистър на задължените лица) Предвид
изложеното, заявлението не се удовлетворява и заявените от лицето имоти не следва да му
се предоставят (съобразно разпоредбата на чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ).
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за Община
Троян и един за кметско наместничество с. Патрешко.
В срок до 1 май 2020 г. Протокола да се публикува на интернет страницата на
общината и негово копие да се обяви на видно място в кметско наместничество с.
Патрешко.
Настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд.

Комисия: 1. ............../П/............... ( инж. Борис Бояджиев )
2. ............../П/............... ( Десислава Чолакова )
3. ............../П/............... ( Радион Букарев )
4. ............../П/............... ( Моника Данева )
5. ............../П/............... ( Иван Беломъжев )

Информацията е заличена на основание чл. 6, т.1, б. „д“, предл. второ на Регламент
(ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни.

Приложение №1 към Протокол №8/23.04.2020 г. за разпределение на общински ливади,
мери и пасища, за индивидуално ползване, в землището на с. Патрешко, община Троян за
стопанската 2020-2021
1. По заявление с вх. № ОСИ-03-04-8/09.03.2020 г. на Йордан …………… Пенков

№

Землище
1
2
3
4
5
6
7

Патрешко
Патрешко
Патрешко
Патрешко
Патрешко
Патрешко
Патрешко

Имот №
55587.11.65
55587.11.67
55587.11.71
55587.11.73
55587.11.77
55587.61.1
55587.26.11

Площ
кв.м
4076
578
6353
2021
2410
90317
367

НТП
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада

1

Местност

Категория

Ср.рентно
плащане

Алиевото
Алиевото
Алиевото
Алиевото
Алиевото
Къчов рът
Дългата ливада

6
6
6
6
6
6
5

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

