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         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
                   ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 

гр. Смолян, бул. „България” № 14, тел./факс 0301/62078, email:ODZG_Smolyan@mzh.government.bg 

 

  

 

                                                                                 

 

                                                                                        ОДОБРИЛ:         /п/                                           

                                                                                        ГЕОРГИ КОДЖЕБАШЕВ 

                                                                                        ДИРЕКТОР ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

                                                                                        СМОЛЯН 
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021-

2022 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, 

ал.8 от ППЗСПЗЗ 

 

Днес 12.07.2021 год., в гр.Смолян на основание чл.37и, ал.10 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл.100, ал.8 от Правилника за приложение на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи комисия назначена със Заповед № РД-04-58 от 

01.07.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” в състав: 

 

               Комисия в състав:                     

              Председател: Мариана Господинова – гл.експерт в ОД ”Земеделие” гр.  Смолян; 

              Членове: 1. Петя Василева-гл.юрисконсулт в ОД“Земеделие“ гр.Смолян;          

                               2. Кирчо Топчиев-началник на ОСЗ с.Баните; 

                               3. Капка Атанасова – началник на ОСЗ Девин; 

                               4. Розета Чечкова – началник  ОСЗ гр.Рудозем; 

 

се събра в стая 110,  в сградата на Областна администрация – гр.Смолян със задачата да разпредели 

пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Смолян между 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя 

и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните и 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

 Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените по горе членове 

на комисията. 

 Преди да започнат своята работа  членовете на  комисията подписаха декларация по чл.100, ал.7 

от ППЗСПЗЗ. 

 На вниманието на комисията бяха представени следните матeриали: 

            1. Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 

основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ : 

            - Протоколи от 20.04.2021 г. и 28.05.2021 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд на територията на община Баните. 
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            - Протоколи  за разпределение на пасища, мери и ливади  от общинския поземлен фонд  на 

територията  на община Девин за землищата на : гр.Девин от 26.04.2021 г., с.Триград от 26.04.2021 г., 

с.Михалково – 26.04.2021 г.,  с.Чуруково от 22.04.2021 г. и с. Осиково – 26.04.2021 г.         

            - Протокол от 28.04.2021г. за разпределение на пасища, мери и ливади  от общинския поземлен 

фонд  на територията на  община  Рудозем.         

            - Протоколи от 16.03.2021 г. и 04.05.2021 г. за разпределение на пасища, мери и ливади  от 

общинския поземлен фонд  на територията на  община  Смолян. 

 2. Справки за броя и вида пасищни селскостопански  животни, изготвени от информационната 

система RegiX на МЗХГ към 28.06.2021 г. – 17 броя; 

 3. Справки за наличие и липса на задължения от НАП към 09.07.2021 г.  на подалите заявления 

за разпределение както следва:  

             1.“Родопски свят“ ЕООД с.Стърница – няма задължения; 

             2.Мехмед Ш. Мехмед – – няма задължения; 

             3.Катя Кр. Джиджова - няма задължения; 

4.Тодор С. Гуглев – има задължения; 

             5.Яна Ст. Ташева – няма задължения; 

             6.Здравко Ас. Джиджов –  няма задължения; 

             7.Таня В. Бошнакова – няма задължения; 

             8.Рашко А. Кехайов -  няма задължения 

             9.Андрей Р. Кехайов – няма задължения 

            10.Стефан Г. Маринов  – има задължения; 

            11.Юри Д. Ашков - има задължения; 

            12.Цветан С. Славков – няма задължения 

            13.Манол Н. Бечев – няма задължения 

            14.Благовест Р. Делиев – няма задължения 

            15.Красимир М. Демирев  – няма задължения 

            16.Анастас Г. Данчев  – няма задължения 

            17.Иван Д. Механджийски –  няма задължения 

 

            4.Писма от кметовете на общините за задължения към общинския поземлен фонд: 

            4.1.1. Удостоверение № Д 3295/02.06.2021 г за: 

                - Мехмед Мехмед –няма задължения; 

            4.1.2.Писмо от община Баните изх.№ Д-3538/11.06.2021 г. за : 

                - „Родопски свят“ ЕООД с.Стърница –няма задължения; 

            4.2. Писмо от община Девин изх.№ 32-20-14# 1/22.06.2021 г. за: 

1.Катя Кр. Джиджова – няма задължения; 

2.Тодор С. Гуглев – няма задължения; 

3.Яна Ст. Ташева – няма задължения; 

             4.Здравко А. Джиджов – няма задължения; 

5.Таня В.Бошнакова – няма задължения; 

6.Рашко А. Кехайов – няма задължения; 

7.Андрей Р. Кехайов – няма задължения; 

             8.Стефан Г. Маринов – няма задължения; 

             9.Юри Д. Ашков – няма задължения;  

            10.Цветан С. Славков – няма задължения  

            11.Манол Н. Бечев – няма задължения;  

            12.Иван Д. Механджийски – няма задължения; 

            4.3. Писмо от община Рудозем изх. Р -2514-/1/ от 11.06.2021 г. за: 

            1.Благовест Р. Делиев – няма задължения; 

            2.Красимир М. Демирев – няма задължения; 

             4.4. Писмо от община Смолян изх.№ ЕО-СМ-760//01.07.2021 г. за: 

            1.Анастас Г. Данчев – няма задължения; 

            2.Иван Д. Механджийски – няма задължения; 
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             5. Писмо от ОД”Земеделие” – гр.Смолян вх.№ ПО-1866/07.07.2021 г. за задължения по чл.37в, 

ал.3, т.2  от ЗСПЗЗ и за задължения към държавния поземлен фонд – всички заявили желание за 

разпределение  на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд - нямат задължения;   

             6. Писмо от Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция – Смолян изх.№ 02-210-

1800/6433#1/30.06.2021 г.   - всички заявили желание за разпределение  на пасища, мери и ливади от 

държавния поземлен фонд  нямат задължения  към ДФ”Земеделие”, „Лоши вземания-Разплащателна 

агенция,” „Европейско финансиране - Агенция САПАРД“, „Инвестиционни схеми за подпомагане”-

Държавни помощи, и „Краткосрочни схеми за подпомагане”-Държавни помощи. 

             7. Предоставени са от заявителите описи  на собствени и ползвани поземлени имоти с начин на 

трайно ползване – пасища, мери и ливади – образец – 2 и описи на видовете и броя пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъдните обекти, регистрирани в Интегрирана 

информационна система  на БАБХ образец 1. 

             8.Списък на свободните  пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 

2021-2022 г., одобрени със заповед № РД 46-99/24.02.2021 от министъра на земеделието и храните и 

горите. 

 9. Писма от кметовете на общините за наличие/липса на свободни имоти от Общинския поземлен 

фонд: 

             9.1.Писмо от община Баните изх.№ Д-3538/11.06.2021 г. – не е изчерпан ОПФ с НТП-ливади и 

пасища и има свободни имоти. 

             9.2. Писмо от община Девин изх.№ 32-20-14# 1/22.06.2021 г. - изчерпан е ОПФ с НТП – ливади и 

пасища в землищата, където е поискано допълнително разпределение от държавния поземлен фонд; 

             9.3. Писмо от община Рудозем № Р-2514-/1/ от 11.06.2021 г. – общината не разполага с имоти от 

ОПФ за разпределение на собственици с регистрирани животновъдни обекти.  

             9.4. Писмо от община Смолян изх.№ ЕО-СМ-889/28.06.2021 г. – изчерпани са годните за ползване 

имоти от ОПФ с НТП-ливади и пасища в землищата.  

 

            Комисията прегледа предоставените документи и установи, че в срока определен в чл.37и, ал.9 от 

ЗСПЗЗ, а именно до 10.06.2021 г. от собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни на територията на област Смолян са подадени общо 18 броя заявления: 2 бр. в  община Баните,  

12 бр. в община Девин,  2 бр. в община Рудозем и 2 бр. в община Смолян. 

След като се запозна с предоставените материали комисията не допуска до процедурата по 

разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд: 

1. Мехмед Мехмед от с.Дебеляново, община Баните, подал  заявление с вх. №  Д-1627 от 

09.03.2021 г. до кмета на община Баните  за разпределение на имоти от държавния поземлен фонд с 

мотиви: 

- Не са налице условията за прилагане на чл.37и, 9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ.  

Г-н Мехмед Мехмед не е подавал заявление за разпределение на имоти от общинския поземлен 

фонд и не е изпълнена процедурата по чл.37и, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 и ал.5 от 

ППЗСПЗЗ. В землището на с.Дебеляново, където се намира регистрирания животновъден обект, 

определените от Общински съвет с.Баните  имоти от общинския поземлен фонд са в размер на 5325,764 

дка. С писмо изх.№ Д-3538/11.07.2021 г.  община Баните ни информира, че не е изчерпан ОПФ с НТП 

ливади и пасища и в съседните на с.Дебеляново землища: Давидково, Треве, Сливка, Вълчан дол и 

Глогино. Наличните свободни имоти от ОПФ в съседните землища  след проведена процедура по 

чл.37и, ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ е в размер общо на 6622,688 дка.  

2.“Родопски свят“ЕООД с.Стърница, община Баните, подал  заявление с вх. №  Д-3473 от 

09.06.2021 г. до кмета на община Баните  за разпределение на имоти от държавния поземлен фонд с 

мотиви: 

- Не са налице условията за прилагане на чл.37и, 9 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.6 от ППЗСПЗЗ.  

 В землището на с.Стърница, където се намира регистрирания животновъден обект, 

определените от Общински съвет с.Баните  имоти от общинския поземлен фонд са в размер на 288,931 

дка. С писмо изх.№ Д-3538/11.07.2021 г.  община Баните дава информация, че не е изчерпан ОПФ с 

НТП ливади и пасища и в съседните на с.Стърница землища: Давидково и Босилково. Наличните 

свободни имоти от ОПФ са в размер общо на 5234,308 дка, от което следва, че не е изпълнена 

процедурата по чл.37и, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 и ал.5 от ППЗСПП.  
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3.Юри Д.Ашков- с животновъден обект в с.Триград, община Девин, подал  заявление с вх. №  

94-Ю -12-3 от 27.05.2021 г. до кмета на община Девин  за разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд с мотиви: 

-  към подаденото заявление липсват надлежно попълнени и подписани приложение 1 и 

Приложение 2. 

- има данъчно задължение, с което не отговаря на условията в  чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

4.Тодор С. Гуглев с животновъден обект в с.Михалково, община Девин, подал заявление с 

вх.№ 94Т-40-3/08.06.2021 г. до кмета на община Девин за разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд с мотиви: 

- има данъчно задължение, с което не отговаря на условията в  чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

5. Стефан Г. Маринов – с животновъден обект в с.Чуруково, община Девин, подал заявление 

с вх.№ 94С-2152/08.06.2021 г. до кмета на община Девин за разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд с мотиви: 

- има данъчно задължение, с което не отговаря на условията в  чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

ІІ.За община Девин  

Землище с.Беден 

            1.Заявление с вх.№94Р-382-5/08.06.2021 г. от Рашко Кехайов, адрес: гр.Девин, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 2046570017/стар № 4800-0187/гр.Девин, община 

Девин, област Смолян, собственик на 11 бр. кози, 2бр.коне над 6 месеца и 23 бр.коне над 6 месеца от 

местни автохтонни породи. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   защитава  за разпределение до 494.704 дка; 

            2.Заявление с вх.№94А-1235-2/08.06.2021 г. от Андрей Кехайов, адрес: гр.Девин, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 2046560053/стар № 4800-0679/гр.Девин, община 

Девин, област Смолян, собственик на 1бр. говедо над 2 годишна възраст, 3 бр. говеда над 2 годишна 

възраст за месо,1 бр.говедо на възраст от 6 месеца до 2 години, 22 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 

години за месо и 2 бр.коне над 6 месеца. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   защитава  за разпределение до 

494дка; 

            3.Заявление с вх.№94И-880-1/10.06.2021 г. от Иван Механджийски, адрес: гр.Смолян, 

общ.Смолян, област Смолян с регистриран животновъден обект № 4928500027/стар № 4716-

0196/с.Мугла, община Смолян, област Смолян, собственик на 21бр. говеда над 2 годишна възраст от 

местни автохтонни породи – Родопско късорого, 2 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за 

месо, 14 бр.говедо на възраст от 6 месеца до 2 години от местни автохтонни породи – Родопско 

късорого и 18 бр.коне над 6 месеца от местни автохтонни породи. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   

защитава  за разпределение до 1152.511дка; 

ж.е – бр. 

Рашко Кехайов Андрей Кехайов Иван 

Механджийски 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 26.65 17.80 48.60 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 1029.5 696 1944 

Собствени  и наети частни и общински 

имоти - дка 

534.884 202 791.489 

Полагащи се за допълнително 

разпределяне имоти - дка 
494.704 494 1152.511 

             При разпределението на обявените имоти от ДПФ на желаещите лица с животновъдни обекти в 

с.Мугла и гр.Девин, съседни на землище с.Беден, следва да се приложи първо нормата на чл.37и, ал.10, 

изречение трето  - предимство имат кандидати, които  до датата на разпределението   са ползвали имоти 

по договори с изтекъл срок. Нормата следва да се приложи  за желаещите кандидати Рашко Кехайов с 

изтичащ договор № 6/16.09.2016 г. за имоти № 03112.232.6 и 03112.232.8 с НТП- пасища в землището 

на с.Беден и за Иван Механджийски с изтичащ договор № 5/04.10.2016 г. за имоти № 03112.232.11 и 

03112.232.19 с НТП-пасища в землището на с.Беден.   

            Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ останалите имоти в съответното землище, като съседно на 

животновъдните обекти следва да се разпределят по възходящ ред, като се започне от лицето – Андрей 

Кехайов, което притежава най-малко животински единици. 

Комисията реши:  
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1.Разпределя на Рашко Кехайов поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището на с.Беден в размер на 61.535 дка с НТП  пасища . 

землище № на имот по КК дка НТП Категория 

Беден 03112.232.6 57,474 пасище Х 

Беден 03112.232.8 4,061 пасище Х 

2.Разпределя на Иван Механджийски поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището на с.Беден в размер на 71.214 дка с НТП  пасища . 

землище № на имот по КК дка НТП Категория 

Беден 03112.232.11 8,729 пасище Х 

Беден 03112.232.19 62,485 пасище Х 

3.Разпределя на Андрей Кехайов поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището на с.Беден в размер на 47.886 дка с НТП  пасища . 

Беден 03112.232.28 3,496 пасище Х 

Беден 03112.232.32 44,390 пасище Х 

Землище с.Осиково 
             1.Заявление с вх.№94К-424-3/09.06.2021 г. от Катя Джиджова, адрес: с.Осиково, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 5419800001/стар № 4819-0130/ с.Осиково, община 

Девин, област Смолян, собственичка на 35 бр. овце. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   защитава  за 

разпределение до 140.692 дка; 

             2.Заявление с вх.№94З-05-3/09.06.2021 г. от Здравко Джиджов, адрес: с.Осиково, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 5419890008/стар № 4819-0111/ с.Осиково, община 

Девин, област Смолян, собственик на 36 бр. овце от местни автохтонни породи. Съгласно §2з от ДР на 

ЗСПЗЗ  защитава  за разпределение до 1194.715 дка; 

             3.Заявление с вх.№94Т-353-4/03.06.2021 г. от Таня Бошнакова, адрес: с.Осиково, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 5419850053/стар № 4819-0137/ с.Осиково, община 

Девин, област Смолян, собственичка на 1 бр. говедо над 2 годишна възраст   и 14 бр. говеда над 2 

годишна възраст от местни автохтонни породи. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   защитава  за 

разпределение до 492.349 дка; 

ж.е – бр. Катя Джиджова Здравко Джиджов Таня Бошнакова 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 5,25 36 15 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 157,5 1440 590 

Собствени  и наети частни и общински 

имоти - дка 

16,808 245,449 97,261 

Полагащи се за допълнително 

разпределяне имоти - дка 
140,692 1194,715 492,349 

             При разпределението на обявените имоти от ДПФ на желаещите лица с животновъдни обекти в 

с.Осиково следва да се приложи чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ като имотите  се разпределят по възходящ ред, 

като се започне от лицата, които притежават най-малко животински единици. 

Комисията реши:  

1.Разпределя на Катя Джиджова поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището  на с.Осиково в размер на 122,086 дка, от които с НТП ливади – 0,982 дка и с НТП  

пасища-121,104 дка. 

Землище № на имот по КК дка НТП категория 

Осиково 54198.2.23 11,560 пасище Х 

Осиково 54198.3.71 0,982 ливада Х 

Осиково 54198.3.117 1,176 пасище Х 

Осиково 54198.5.29 90,142 пасище Х 

Осиково 54198.5.50 15,306 пасище Х 

Осиково 54198.7.69 2,920 пасище Х 
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2.Разпределя на Таня Бошнакова поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището  на с.Осиково в размер на 45,513 дка, от които с НТП ливади – 1.412 дка и с НТП  

пасища-44.101 дка. 

землище № на имот по КК дка НТП категория 

Осиково 54198.6.172 1,119 пасище Х 

Осиково 54198.10.45 13,280 пасище Х 

Осиково 54198.12.176 1,412 ливада Х 

Осиково 54198.14.3 0,290 пасище Х 

Осиково 54198.14.12 4,242 пасище Х 

Осиково 54198.14.13 1,837 пасище Х 

Осиково 54198.14.17 1,103 пасище Х 

Осиково 54198.14.18 2,191 пасище Х 

Осиково 54198.14.19 2,170 пасище Х 

Осиково 54198.14.20 3,367 пасище Х 

Осиково 54198.14.50 1,551 пасище Х 

Осиково 54198.14.51 2,093 пасище Х 

Осиково 54198.14.52 0,636 пасище Х 

Осиково 54198.14.53 0,522 пасище Х 

Осиково 54198.14.54 1,170 пасище Х 

Осиково 54198.14.61 4,931 пасище Х 

Осиково 54198.14.62 2,149 пасище Х 

Осиково 54198.14.89 1,450 пасище Х 

Землище с.Триград 
            1.Заявление с вх.№ 94 Ц-24-3/25.05.2021 г. от Цветан  Славков, адрес: с.Триград, общ.Девин, 

обл.Смолян с регистриран  животновъден обект №7310500006/ стар 4825 – 0009/ с.Триград, община 

Девин, област Смолян,  собственик на 1 бр.говедо над 2 годишна възраст, 43 бр.говеда над 2 годишна 

възраст от местни автохтонни породи-Родопско късорого,  3 бр.говеда от 6 месеца до 2 години за месо и 

417 бр. овце от местни автохтонни породи-Среднородопска.  Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ  заявителят 

защитава  за разпределение до 3936.886 дка. 

ж.е – бр. 108.35 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 4324 

Собствени  и наети частни и общински имоти - дка 387,114 

Полагащи се за допълнително разпределяне имоти -дка 3936,886 

           При разпределението на обявените имоти от ДПФ се прилага нормата на чл.37и, ал.10, изречение 

трето  - предимство имат кандидати, които  до датата на разпределението   са ползвали имоти по 

договори с изтекъл срок. Желаещият кандидат Цветан Славков е с изтичащи договори № 2/16.09.2016 г. 

и № 8/12.01.2012 г. за 85,071 дка с НТП- ливади и пасища в землището на с.Триград. 

             Комисията реши:  

1.Разпределя на Цветан Славков поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището  на  с.Триград в размер на 83,950 дка, от които с НТП ливади – 57,502 дка и с НТП  

пасища-26,448 дка. 

Землище № на имот по КК дка НТП Категория 

Триград 73105.11.166 6,066 пасище Х 

Триград 73105.11.174 2,105 ливада Х 

Триград 73105.11.385 4,116 ливада Х 

Триград 73105.11.386 1,803 ливада Х 
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Триград 73105.12.249 3,132 ливада Х 

Триград 73105.12.264 1,396 ливада Х 

Триград 73105.13.490 8,929 пасище VІІ 

Триград 73105.15.275 9,257 ливада Х 

Триград 73105.15.399 5,316 изоставена ливада Х 

Триград 73105.15.408 1,485 ливада VІІІ 

Триград 73105.15.668 1,232 ливада Х 

Триград 73105.17.420 8,584 ливада Х 

Триград 73105.20.81 3,791 ливада Х 

Триград 73105.20.198 4,795 пасище VІІІ 

Триград 73105.21.130 2,406 ливада Х 

Триград 73105.21.131 8,609 ливада Х 

Триград 73105.21.132 1,981 ливада Х 

Триград 73105.21.214 6,658 пасище Х 

Триград 73105.21.407 1,233 ливада Х 

Триград 73105.28.536 1,056 ливада Х 

 Землище с.Чуруково 

  1.Заявление с вх.№94Я-55-3/09.06.2021 г. от Яна Ташева, адрес: с.Чуруково, общ.Девин, област 

Смолян с регистриран животновъден обект № 8181570015/стар № 4823-0014/ с.Чуруково, община 

Девин, област Смолян, собственик на 5 бр. говеда над 2 годишна възраст за месо, 4 бр.говеда над 2 

годишна възраст от местни автохтонни породи и 7 бр. говеда на възраст от 6 месеца  до 2 години за 

месо. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ   защитава  за разпределение до 366.009 дка; 

             3.Заявление с вх.№94М-1754-1/03.06.2021 г. от Манол Бечев, адрес: с.Чуруково, общ.Девин, 

област Смолян с регистриран животновъден обект № 8181520016/стар № 4823-0016/ с.Чуруково, 

община Девин, област Смолян, собственик на 24 бр. говеда над 2 годишна възраст  от местни 

автохтонни породи и 8 бр. говеда на възраст от 6 месеца  до 2 години от местни автохтонни породи. 

Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ защитава  за разпределение до 649.471 дка; 

 Яна Ташева Манол Бечев 

ж.е – бр. 13,20 28,8 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 528 1152 

Собствени  и наети частни и общински имоти - дка 161,991 505,529 

Полагащи се за допълнително разпределяне имоти - дка 366,009 646,471 

             При разпределението на обявените имоти от ДПФ на желаещите лица с животновъдни обекти в 

с.Чуруково следва да се приложи първо нормата на чл.37и, ал.10, изречение трето  - предимство имат 

кандидати, които  до датата на разпределението   са ползвали имоти по договори с изтекъл срок. 

Обявения имот 81815.5.231 в землището на  с.Чуруково попада в изтекъл договор № 9/12.01.2012 г. с 

Манол Бечев  с животновъден обект в  землище на с.Чуруково. 

             Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ останалите имоти в  землището следва да се разпределят по 

възходящ ред, като се започне от лицата, които притежават най-малко животински единици. 

Комисията реши:  

1.Разпределя на Манол Бечев поземлен имот от държавния поземлен фонд в землището на 

с.Чуруково в размер на  11.668 дка с НТП  ливада. 

землище № на имот по КК дка НТП Категория 

Чуруково 81815.5.231 11,668 ливада Х 

2.Разпределя на Яна  Ташева поземлени имоти от държавния поземлен фонд в землището 

на с.Чуруково с общ размер - 2.660 дка с НТП  пасища. 

землище № на имот по КК дка НТП Категория 
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Чуруково 81815.2.106 0,273 пасище Х 

Чуруково 81815.2.107 2,041 пасище Х 

Чуруково 81815.2.108 0,346 пасище Х 

ІІI.За община Рудозем 

 Землище  с.Витина 

  1.Заявление с вх.№Р 2527/01.06.2021 г. от Красимир Демирев, адрес: с.Поляна, общ.Рудозем, 

област Смолян с регистрирани животновъдени обекти № 5739910019/стар № 4977-0024/ с.Поляна, 

община Рудозем, област Смолян, собственик на 248 бр. овце от местни автохтонни  породи. Съгласно 

§2з от ДР на ЗСПЗЗ заявителят защитава  за разпределение до 1379.221 дка; 

ж.е – бр. 37.2 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 1488 

Собствени  и наети частни и общински имоти – дка 108.779 

Полагащи се за допълнително разпределяне имоти – дка 1379.221 

При разпределението на обявения имот от ДПФ   в землището на с.Витина следва да се приложи 

нормата на чл.37и, ал.10, изречение трето  - предимство имат кандидата, който  до датата на 

разпределението е ползвал имот по договор с изтекъл срок. Обявения имот 11301.1.182 в землището на  

с.Витина попада в изтекъл договор № 1/28.06.2016 г. с Красимир Демирев  с животновъден обект в  

съседното землище  с.Поляна. 

Комисията реши:  

Разпределя на Красимир Демирев поземлен имот от държавния поземлен фонд в 

землищата на с.Витина в размер на 218.891 дка с НТП  пасище. 

Землище Имот № Дка НТП Кат. 

Витина 11301.1.182 218.891 пасище ІХ 

          Землище с.Мочуре 

          1.Заявление с вх.№ Р 264/10.06.2020 г. от Благовест Делиев , чрез Радослав Делиев –  с 

пълномощно рег.№ 5860/ 2018 г. на нотариус с рег.№ 613 с район на действие РС гр.Смолян, адрес: 

гр.Смолян , област Смолян ул.“Незабравка“ № 2 с регистриран животновъден обект № 4916510002/стар 

№ 4978-0028/ с.Мочуре, община Рудозем, област Смолян, собственик на 25 говеда над две годишна 

възраст от местни автохтонни породи, 6 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 години от местни 

автохтонни породи. Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ заявителят защитава  за разпределение до 874.837 

дка; 

ж.е – бр. 28.6 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 1144 

Собствени  и наети частни и общински 

имоти – дка 

269.163 

Полагащи се за допълнително разпределяне 

имоти – дка 

874.837 

На основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ на Благовест Делиев може да  

бъдат разпределени обявените имоти от държавен поземлен фонд в землището на с.Мочуре, където се 

намира животновъдния обект и в съседното землище на с.Елховец, община Рудозем. 

Комисията реши:  

Разпределя на Благовест  Делиев поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землищата на с.Мочуре и с.Елховец   в размер общо на 145.602 дка, от които с НТП ливада – 6.458 

дка и с НТП  пасища- 139.144 дка. 

Землище № на имот  по КК Дка НТП Кат. 

Елховец 27365.1.635 1,041 пасище ІХ 

Елховец 27365.1.1137 5,312 пасище ІХ 

Елховец 27365.1.775 6,141 пасище Х 

Елховец 27365.1.1399 1,656 пасище Х 
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Елховец 27365.1.1 1,434 ливада Х 

Елховец 27365.1.2 2,037 ливада Х 

Елховец 27365.1.217 1,899 ливада ІХ 

Елховец 27365.1.360 5,490 пасище  ІХ 

Елховец 27365.1.401 2,717 пасище  ІХ 

Мочуре 49165.1.1791 1,088 ливада ІХ 

Мочуре 49165.2.934 25,054 пасище ІХ 

Мочуре 49165.1.1973 10,928 пасище ІХ 

Мочуре 49165.1.1989 23,740 пасище ІХ 

Мочуре 49165.1.19 0,769 пасище ІХ 

Мочуре 49165.1.28 21,200 пасище Х 

Мочуре 49165.1.159 35,096 пасище Х 

ІV.За община Смолян 

Землище с.Мугла 
1.Заявление с вх.№ СИД и Е000138/09.06.2021г. от Иван  Механджийски, адрес: гр.Смолян, 

обл.Смолян, ул.“Хайдушка“ № 15 с регистриран  животновъден обект №4928500027/ стар 4716 – 0196/ 

с.Мугла,община Смолян, област Смолян,  собственик на  21 бр.говеда над 2 годиншна от местни 

автохтонни породи, 2 бр. говеда от 6 месеца до 2 години за месо, 14 бр. говеда от 6 месеца до 2 годишна 

възпаст от местни автохтонни породи и 18 бр. коне от местни автохтонни породи.  Съгласно §2з от ДР 

на ЗСПЗЗ  заявителят защитава  за разпределение до 1152.511 дка. 

            2. Заявление с вх.№ СИД и Е000139/09.06.2021 г. от Анастас Данчев с регистриран  

животновъден обект № 4928560028/ стар 4716 – 0197/ с.Мугла, община Смолян, област Смолян,  

собственик на 17 бр. коне  от местни автохтонни породи.  Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ  заявителят 

защитава  за разпределение до 300.936 дка. 

  Иван Механджийски Анастас Данчев 

ж.е – бр. 48.60 17 

Полагащи  по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ дка 1944 680 

Собствени  и наети частни и общински имоти - дка 791.489 379.064 

Полагащи се за допълнително разпределяне имоти 

- дка 
1152.511 300.936 

При разпределението на обявените имоти от ДПФ на желаещите лица  в землището на с.Мугла и 

с.Гела следва да се приложи нормата на чл.37и, ал.10, изречение трето  - предимство имат кандидати, 

които  до датата на разпределението   са ползвали имоти по договори с изтекъл срок.  

Обявените имоти  49285.80.8 и 49285.80.136 в землището на  с.Мугла попадат в изтекъл договор 

№ 4/04.10.2016 г. с Иван Механджийски  с животновъден обект в  землище на с.Мугла. 

Обявените имоти  49285.80.2, 49285.80.20, 49285.80.41, 49285.80.86, 49285.80.110 и 49285.80.154 

в землището на  с.Мугла и 14605.40.104 в землището на  с.Гела попадат в изтекъл договор № 

3/16.09.2016 г. с Атана Данчев с животновъден обект в  землище на с.Мугла. 

Комисията Реши: 

1.Разпределя на Иван  Механджийски поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землището на с.Мугла в размер на 212.699 дка с НТП  пасище. 

 

Землище Имот № Дка НТП Кат. 

Мугла 49285.80.8 71,630 пасище Х 

Мугла 49285.80.136 141,069 пасище Х 

 

2.Разпределя на Анастас Данчев поземлени имоти от държавния поземлен фонд в 

землищата на с.Мугла и с.Гела   в размер общо на 273.359 дка с НТП  пасища. 

Землище Имот № Дка НТП Кат. 
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Мугла 49285.80.2 51,380 пасище Х 

Мугла 49285.80.20 27,312 пасище Х 

Мугла 49285.80.41 19,001 пасище Х 

Мугла 49285.80.86 13,386 пасище Х 

Мугла 49285.80.110 80,745 пасище Х 

Мугла 49285.80.154 70,494 пасище Х 

Гела 14605.40.104 11,041 пасище  Х 

След извършеното разпределение на имотите  комисията предлага на Директора на 

ОД”Земеделие” Смолян да сключи договори за наем или аренда със  срок от  пет стопански години с 

кандидатите, считано от стопанската 2021-2022 г., след заплащане на определената наемна или арендна 

вноска, формирана на базата на пазарен механизъм. 

Настоящият протокол подлежи на обжалване на основание чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 

от ППЗСПЗЗ по отношение на площта на разпределените имоти в 14 – дневен срок от обявяването му 

пред  районния съд. 

 

К О М И С И Я : 

 

              Председател: ............/п/................... /М.Господинова/ 

 

              Членове:                      1. ............/п/............../П.Василева/ 

                     

                                                     2............./п/.............../К.Топчиев/ 

 

                                                     3............./п/.............../К.Атанасова/ 

                

                                                     4………./п/…………/Р.Чечкова/ 

                             


