
П Р О Т О К О Л  

 

  Днес, 26.04.2017 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-227/21.04.2017 г. на Кмета на 

Община Камено, в състав :  

Председател : Стоян Арнаудов  – Директор на дирекция АПИОЧР 

          и членове : 

1. Розалия Бобева – Специалист в Дирекция  „БФМПОС“ в Община Камено 

2. Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТЕС“ в Община Камено  

3. Иванка Драгова – Кмет на с. Тръстиково 

    Резервни членове : 

1. Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2. Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади в 

землището на с. Тръстиково, която се полага на  всеки заявител, собственик на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни и да разпредели имотите, съгласно Годишния план за 

паша за стопанската 2017-2018 г., одобрен с решение по т. 19 от проведеното на 30.03.2017 г. 

заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  № 19/ 30.03.2017 г. ) и определения с решението 

наем за ползването пасища, мери и ливади от ОПФ.  

На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи Комисията започна своята работа след като всеки от членовете и представи 

на председателя декларация, че не е свързано лице, по смисъла на Търговския закон, с участник в 

процедурата или с членове на неговите управители или контролни органи. 

Съгласно чл. 37и , ал.12 от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, 

мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване, следва да се отдадат под наем, на 

собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, за срок 

от 7 стопански години , начиная от 2017/2018 г., по цена, както следва: за ПМЛ от първа до седма 

категория 8 (осем) лв./дка за година, а тези от осма до десета за 7 (седем) лв./дка  за година. Първото 

плащане за стопанската 2017-2018 се заплаща до 30.09.2017 година.   

В Община Камено за землището на с. Тръстиково е постъпило само едно заявление, в което 

се декларират отглежданите животни, както следва:  
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Йорданка Радева Цветкова не ползва пасища, мери и ливади. 

Комисията счита, че разпределението следва да се извърши при спазване изискванията на чл. 

37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, а именно -  предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 

ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок, а останалите неразпределени имоти се 



разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински 

единици.   

В съответствие с тези правила, Комисията разпределя пасища, мери и ливади от 

землището на с. Тръстиково и в други землища в общината, както следва: 
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Тръстиково  000153 Пасище, мера 5 56,990 56,990 455,92 

Тръстиково  000165 Пасище, мера 5 57,313 30,00 240,00 

Тръстиково  000170 Пасище, мера 5 7,111 7,111 56,89 

Тръстиково  000172 Пасище, мера 5 20,432 20,432 163,46 

Обща площ      114,533 916,27 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра . 

Председател : /П/ 

Стоян Арнаудов – Директор на дирекция АПИОЧР 

Членове : 

1. Розалия Бобева – Специалист в Дирекция  БФМПОС в Община Камено;/П/ 

2. Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „УТЕС в Община Камено; /П/  

3. Иванка Драгова – Кмет на с. Тръстиково. /П/                                                                     

 

       

 

  УТВЪРДИЛ : /П/ 

        ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ 

        Кмет на Община Камено 


