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   Утвърдил:…………/П/ не се чете 

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ 

                                                                                              Кмет на община Искър    

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес 14 май 2020 г., на основание Заповед № 313/28.04.2020 г. на Кмета на Община 

Искър се събра комисия в състав: 

 

Председател:  

Нина Вълова Хинова-Захариева – ст. експерт „Икономически дейности“ в дирекция 

СИРТСУ.  

Членове: 

1. Габриела Цветанова Цолова – гл. юрисконсулт в дирекция ОППИТО; 

2. Петър Христов Христов - член на Общински съвет - Искър  

3. Представители на кметства: 

  3.1. Цветелина Начкова Начева – експерт „Бюджет и счетоводство“ - кметство с. 

Долни Луковит; 

  3.2. Виолета Маринова Костова – старши експерт – кметство с. Староселци; 

  3.3. Семьон Ценов Вълов - кмет на кметство с. Писарово. 

 

която разгледа подадените заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и разпредели 

свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост. 

Комисията заседава в стая № 311 на Община Искър, за да определи необходимата за 

всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко 

землище. 

I. Комисията след като се запозна със списъка с подадените заявление за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване – Приложение № 1, 

неразделна част от Протокола и на база свободните пасища, мери и ливади за 

индивидуално ползване взе решение да бъдат разпределени по 7 дка /седем декара/ за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория.  

II.  Комисията след като се запозна с подадените заявления за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади и извърши служебна проверка в 

Интегрираната система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), взе 

решение да изключи следните собственици на животновъдни обекти, описани в 

Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 

III. Комисията пристъпи към разпределението на пасищата, мери и ливади за 

стопанските 2020/2025 години според броя на животинските единици на допуснатите за 

разпределение собственици на животновъдни обекти. След като разгледа представения 

списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, комисията изготви 

разпределение, описано в Приложение № 3, неразделна част от настоящия протокол. 

IV. След извършена служебна проверка на заявителите в Национална агенция по 

приходите (НАП), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Областна дирекция „Земеделие“ 

(ОДЗ) и Община Искър, се установи, че част от правоимащите имат задължения към 

държавни и местни структури. 
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На посочените в Приложение № 4 длъжници се напомня, че съгласно чл. 37и, ал. 1 

от ЗСПЗЗ  „Пасища, мери и ливади от държавния и 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.“ и съответно няма да бъдат сключвани 

договори за наем с тях. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия протокол. 

 

V. Комисията взе решение, съгласно което при евентуални дублирани имоти, за 

които понастоящем има сключен договор да бъдат компенсирани с други имоти в същия 

размер. 

     

Въз основа на настоящия Протокол и Решение № 65 от 28.02.2020 г. на ОбС – Искър, 

Кметът на Община Искър сключва договори за срок от 5 стопански години с наемна цена в 

размер на 7 лв. /седем лева/ на декар. 

След подписване на договора наемателя е задължен да го регистрира в Общинска 

служба „Земеделие” – Кнежа, офис Искър. 

 

Протоколът може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените 

имоти в 14 – дневен срок пред Районен съд – Кнежа. Обжалването не спира изпълнението 

на протокола, освен ако съдът разпореди друго, съгласно чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ. Протокола 

следва да се обяви на достъпно място в сградата на Община Искър, кметствата и се 

публикува на интернет страницата на общината. 

КОМИСИЯ: 

 

 Председател: 

 

  /П/ не се чете 

    /Нина Хинова/ 

 

Членове: 

 

   1…/П/ не се чете                                                     3.1       /П/ не се чете      

    /Габриела Цолова/                                                    /Цветелина Начева/ 

 

 

   2…/П/ не се чете …..                                              3.2…/П/ не се чете   

    /Петър Христов/                                                      /Виолета Костова/ 

 

 

                                                                                    3.3…/П/ не се чете        

                                                                                       /Семьон  Вълов/ 

 


