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ПРОТОКОЛ 

 

 

 

Днес, 27.06.2018 г., 10:00 часа на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 

10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 

100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед №РД46-

128/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и в 

изпълнение на Заповед №РД-11-242/19.06.2018 г. на Директора на Областна 

дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив се събра комисия в състав: 

 

Председател: Елена Димова – и.д. Главен Директор на Главна дирекция 

„Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. 

Пловдив 

и членове: 1. Ирина Дъбова – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно 

развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив; 

 2. Хайрие Шакир – старши юрисконсулт в Дирекция „АПФСДЧР” 

при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив; 

3. Тома Цилев – старши юрисконсулт в Дирекция „АПФСДЧР” 

при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив; 

4. Пенка Ганева – Началник на Общинска служба по земеделие 

– гр. Карлово 

със задача: Да разгледа постъпилите в срок по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 

100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ протоколи по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, както и 

копие от заявления за допълнително разпределение на имоти от Държавния 

поземлен фонд (ДПФ) на притежатели на животновъдни обекти, отглеждащи 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ). На основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ, комисията да 

разпредели допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 

37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ в съответното и/или съседни землища. 

В изпълнение на чл. 100, ал. 7, изр. 3 от ППЗСПЗЗ, всеки член на 

комисията представи декларация на председателя с която декларира, че не е 

свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с 

членове на неговите управителни или контролни органи. 

В определения срок, съгласно чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ в Областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив са предоставени от Община Карлово 9 

(девет) броя и от Община Сопот 1 (един) брой заявления за допълнително 

разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен 

фонд на територията на община Карлово и Сопот, ведно с протоколите по чл. 

100, ал. 3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ.  

На заседанието на комисията се разгледаха следните материали: 

1. Писмо с вх. №16-00-4613/07.06.2018 и 12.06.2018 г. на кмета на  

община Карлово и вх. №16-00-4189/17.05.2018 г. и №16-00-4613/13.06.; 

15.06.2018 г. на кмета на община Сопот; 

2. Протокол от 27.04.2018 г. за разпределяне на мери, пасища и 

ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) – землище с. Розино, община 

Карлово; 
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3. Протокол от 27.04.2018 г. за разпределяне на мери, пасища и 

ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) – землище гр. Клисура, община 

Карлово; 

4. Протокол от 27.04.2018 г. за разпределяне на мери, пасища и 

ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) – землище с. Васил Левски, 

община Карлово; 

5. Протокол от 27.04.2018 г. за разпределяне на мери, пасища и 

ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) – землище с. Домлян, община 

Карлово; 

6. Заявление вх. №94-00-874/06.02.2018 г. от Иляз Местан, ведно с 

Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за землище с. Розино, община 

Карлово; 

7. Заявление вх. №90-00—85/06.02.2018 г. от „ТОТАЛ“ЕООД, ведно с 

Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за землище с. Розино, община 

Карлово; 

8. Заявление вх. №90-00-86/06.02.2018 г. от „ЕКО МИЙТ ТОТАЛ“ООД, 

ведно с Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за землище с. Розино, община 

Карлово; 

9. Заявление вх. №90-00-59/29.01.2018 г. от „ЦЕНТЪР РЕГИОН 

ГРУП“ЕООД, ведно с Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за землище с. 

Розино, община Карлово; 

10. Заявление вх. №90-00-62/29.01.2018 г. от „Шамбала 

Дивелъпмънт“ЕООД, ведно с Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за 

землище с. Розино, община Карлово; 

11. Заявление вх. №94-00-4547/08.06.2018 г. от Нейко Станев, със 

Справка за наличните животни в ОЕЗ към 08.06.2018 г. от Интегрираната 

информационна система на БАБХ за имоти в землище с. Розино и с. Христо 

Даново, община Карлово; 

12. Заявление вх. №94-00-4546/08.06.2018 г. от Бано Шишков, със 

Справка за дейността от регистъра на земеделските стопани към 26.01.2018 г., 

ведно с Анкетна карта и анкетен формуляр за имоти в землище гр. Клисура, 

община Карлово; 

13. Заявление вх. №94-00-4377/01.06.2018 г. от Таня Кулова, ведно с 

Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за имоти в землище с. Васил Левски, 

община Карлово; 

14. Заявление вх. №94-00-4547/08.06.2018 г. от Васил Чолаков, със 

Справка за наличните животни в ОЕЗ към 08.06.2018 г. от Интегрираната 

информационна система на БАБХ за имоти в землище с. Домлян и с. Мраченик, 

община Карлово; 

15. Заявление вх. №С-1222/06.03.2018 г. и №С-2529/12.06.2018 г. от 

„ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП“ЕООД, ведно с Приложения по чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 

за имоти в землище с. Анево и гр. Сопот, община Сопот; 

16. Министерство на земеделието, храните и горите – онлайн справка 

за отглеждани животни и наети пасища, мери и ливади за всеки един от 

заявителите от 11.06.2018 г.; 

17. Заповед №РД46-128/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите и Списък Приложение №1, неразделна част от нея за 

определяне на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен 

фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018/2019 г., 

находящи се на територията на област Пловдив. 

 

След като разгледа предоставените материали, комисията  

 

К О Н С Т А Т И Р А: 

 

Съгласно Заповед №РД46-128/27.02.2018 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите, одобрени имоти с начин на трайно ползване 

(НТП) – пасище, мера и ливада (ПМЛ) от ДПФ на територията на: 
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- община Карлово са за землище: с. Богдан; с. Войнягово; с. Васил 

Левски; с. Домлян; с. Каравелово; с. Климент; гр. Клисура; с. Кърнаре; с. 

Мраченик; с. Розино и с. Христо Даново;   

- община Сопот са за землище: с. Анево и гр. Сопот. 

Данните за всеки заявител, след разглеждане на документите са както 

следва: 

I. Нейко Станев не е подал заявление в срока по чл. 37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ и не е участвал в процедурата по реда на чл.37и и следващите от 

ЗСПЗЗ.  

II. Иляз Бекир – заявява имоти в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 24.01.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 26,20 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

Не са намерени данни за регистрирани от лицето пасища, мери и 

ливади. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 478,250 дка или от 8 до 10 категория – 956,500 

дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 478,250 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 

III. „ТОТАЛ“ЕООД – заявява имоти в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 27.04.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 35,55 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г. ): 

- от 1 до 7 категория – 28,876 дка; 

- от 8 до 10 категория – 0,000 дка; 

Обща площ: 28,876 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 708,750 дка или от 8 до 10 категория – 1417,500 

дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 679,874 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 

IV. „ЕКО МИЙТ ТОТАЛ“ООД – заявява имоти в землището на с. 

Розино, община Карлово. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 27.04.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Розино, 
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община Карлово. „ЕКО МИЙТ ТОТАЛ“ООД има подписан едногодишен договор 

за 2017/2018 стопанска година след проведен търг за имоти от ДПФ с 

№000043; №000052; №000061 в землището на с. Розино, който изтича на 

30.09.2018 г. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 29,85 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

- от 1 до 7 категория – 214,206 дка; 

- от 8 до 10 категория – 418,338 дка; 

Обща площ: 632,544 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 591,000 дка или от 8 до 10 категория – 1182,000 

дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 167,625 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 

V. „ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП“ЕООД – заявява имоти в землището на 

с. Розино, община Карлово 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 27.04.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 9,00 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

- от 1 до 7 категория – 110,197 дка; 

- от 8 до 10 категория – 16,767 дка; 

Обща площ: 126,964 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 150,000 дка или от 8 до 10 категория – 300,000 

дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 31,420 дка, приравнени към категория 

от 1 до 7. 

VI. „Шамбала Дивелъпмънт“ЕООД – заявява имоти в 

землището на с. Розино, община Карлово. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 27.04.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Розино, 

община Карлово. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 23,60 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

- от 1 до 7 категория – 53,965 дка; 

- от 8 до 10 категория – 0,000 дка; 

Обща площ: 53,965 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  
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От 1 до 7 категория – 372,000 дка или от 8 до 10 категория – 744,000 

дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 318,035 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 

VII. Бано Шишков не е подал заявление в срока по чл.37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ и не е участвал в процедурата по реда на чл.37и и следващите от 

ЗСПЗЗ.  

VIII. Таня Кулова – заявява имоти в землището на с. Васил 

Левски, община Карлово. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 24.01.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на с. Васил 

Левски, община Карлово. Таня Кулова има подписан едногодишен договор за 

2017/2018 стопанска година след проведен търг за имот от ДПФ с №000890 в 

землището на с. Васил Левски, който изтича на 30.09.2018 г. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 194,00 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

- от 1 до 7 категория – 154,761 дка; 

- от 8 до 10 категория – 233,111 дка; 

Обща площ: 387,872 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 4970,000 дка или от 8 до 10 категория – 

9940,000 дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 3318,684 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 

IX. Васил Чолаков не е подал заявление в срока по чл.37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ и не е участвал в процедурата по реда на чл.37и и следващите от 

ЗСПЗЗ.  

X. „ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП“ЕООД за землище с. Анево и гр. Сопот, 

община Сопот. 

1. Към заявлението са приложени: Приложение №1 и Приложение №3, 

Декларация за липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Справка за 

наличните животни в ОЕЗ към 01.01.2018 г. от Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Животновъдният обект се намира в землището на гр. Сопот, 

община Сопот. 

2. Отглеждани животни (по данни на БАБХ към 01.02.2018 г.):  

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни в БАБХ: 80,00 броя.  

Няма данни за отглеждани биологични животни. 

3. Регистрирани основания за ползване на ПМЛ (по данни на 

МЗХГ към 06.02.2018 г.): 

- от 1 до 7 категория – 59,521 дка; 

- от 8 до 10 категория – 187,645 дка; 

Обща площ: 247,166 дка. 

4. Полагащи се ПМЛ:  

От 1 до 7 категория – 1520,000 дка или от 8 до 10 категория – 

3040,000 дка; 

За биологични животни: 0,000 дка.  

Полагат се допълнителни 1366,656 дка, приравнени към 

категория от 1 до 7. 
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Комисията определи допълнително необходимата площ за всеки 

правоимащ да се даде при недостиг за землището в съседно землище на 

общината, съобразно местонахождението на животновъдния обект за всеки 

заявител. 

На основание констатациите, комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Не допуска до допълнително разпределение от наличните имоти 

ПМЛ от ДПФ, следните заявители: 

1. 1. Бано Шишков, Нейко Станев и Васил Чолаков не са подали 

заявления в определения срок по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с което не са спазили 

процедурата по реда на чл.37и и следващите от ЗСПЗЗ. С оглед на изложеното 

същите не се допускат до допълнително разпределение на имоти ПМЛ от ДПФ. 

 

2. Разпределя допълнително от наличните имоти ПМЛ от ДПФ по 

общини и землища, както следва: 

 

2.1. Иляз Местан – Общо – 692,294 дка; 

 

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово Клисура 000877 692,294 Пасище, мера IX 

 

2.2. „ТОТАЛ“ЕООД – Общо – 358,923 дка; 

 

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово Розино 000052 71,933 Пасище, мера X 

Карлово Розино 000061 134,815 Пасище, мера X 

Карлово Клисура 000050 152,175 Пасище, мера IX 

 

2.3. „ЕКО МИЙТ ТОТАЛ“ООД – Общо – 284,673 дка; 

 

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово Розино 000043 284,673 Пасище, мера IX 

 

 

2.4. „ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП“ЕООД – Общо – 24,107 дка; 

  

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово Розино 000102 2,364 Пасище, мера IX 

Карлово Розино 000166 10,744 Пасище, мера VII 

Карлово Кърнаре 093001 10,999 Пасище, мера IX 

 

2.5. „Шамбала Дивелъпмънт“ЕООД – Общо – 475,181 дка; 

  

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово Розино 000028 252,020 Пасище, мера IX 
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Карлово 
Христо 

Даново 
000094 223,161 Пасище, мера IX 

 

2.6. Таня Кулова – Общо – 37,473 дка; 

  

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Карлово 
Васил 

Левски 
000890 37,473 Пасище, мера VI 

 

2.7. „ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП“ЕООД – Общо – 2 702,463 дка; 

  

Община Землище № имот 
Площ 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 

Сопот Сопот 68080.260.354 6,650 Пасище, мера IX 

Сопот Сопот 68080.260.355 11,205 Пасище, мера IX 

Сопот Сопот 68080.262.142 2 480,384 Пасище, мера VIII 

Сопот Сопот 68080.260.356 199,673 Пасище, мера IX 

Сопот Анево 00480.32.1 4,551 Пасище, мера VIII 

 

Протоколът е изготвен в 3 еднообразни екземпляра и влиза в сила след 

подписването му. 

 

Протоколът да се обяви в кметствата на: с. Васил Левски, с. Розино, гр. 

Клисура, с. Кърнаре, с. Домлян, с. Мраченик и с. Христо Даново, община 

Карлово и с. Анево и гр. Сопот, община Сопот, и в сградата на Общинска 

служба по земеделие – гр. Карлово, както и да се публикува на интернет 

страниците на общините Карлово и Сопот, и Областна Дирекция „Земеделие“ 

гр. Пловдив.  

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

 

 

 

                                                           /П/ 

Комисия:      Председател: ............................ 

                                               / Елена Димова / 
 

 
            /П/                                                     /П/ 

1. ……………………………..      2. ……………………………      

/ Ирина Дъбова /     / Хайрие Шакир / 
 
 
           /П/                                                      /П/ 

3. ……………………………...                 4..............................         

/ Тома Цилев /   / Пенка Ганева /  


