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ОДОБРЯВАМ: /п/ 
инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

дата: 18.06.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНО  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 
 

Днес 16.06.2020 г. на основание чл. 37и, ал. 7 за собствеността и ползването на земеделските земи 
и във връзка с чл.100 ал.5  от ЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед № 204/04.06.2020г. на кмета на 
община Горна Малина в състав: 

Председател: Георги Цветанов – правоспособен юрист  и  
Членове:Цветанка Иванова – зам. кмет и Георги Нинов – координатор местни дейности,се събра в 

административната сграда на община Горна Малина в зала № 9, ет. 2 от 09:00 ч., за да разгледа  писма с 
вх. № 08.00-15/29.05.2020 г. и вх. № 08.00-15-/1//04.06.2020 г. от община Елин Пелин ведно със заявление 
от Инфрахолд ООД - постъпили по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ  и да определи необходимите площи, 
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни и ползваните пасища, мери и ливади. 

И тримата членове на комисията попълниха декларации по чл. 100, ал. 1 ППЗСПЗЗ, неразделна 

част от настоящия протокол. 

Преди да започне разглеждането на  постъпилото чрез община Елин Пелин заявление 

председателят на комисията изрично подчерта, че пасищата, мерите и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от 

първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и 

животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от 

първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане 

по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за 

поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се 

разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни задължения, както и 

задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и 

за земитепочл. 37в, ал. 3, т. 2 отЗСПЗЗ . 

Пасищни селскостопански животни, за които може да се кандидатства, са едрите и дребните 
преживни селскостопански животни и конете, като един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно 

говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица; говедо или бивол на възраст от 

6 месеца до две години се равнява на 0,60 от животинска единица; една овца или една коза се равнява на 

0,15 от животинска единица(§ 2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ). 

След запознаване с разпоредбите на чл. 37и ал.7 от ЗСПЗЗ комисията премина към разглеждане на 

постъпилите заявления. Съгласно чл. 99, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ министерството на 

земеделието,  храните и горите (МЗХГ) предоставя служебно на съответната община извлечение от 

Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за 

животновъдните обекти, което дава възможност за изготвяне на справки за броя и вида на стопанисваните 

пасищни селскостопански животни, а именно справка за животни в ОЕЗ“ (обекти с епизоотично значение) в 

Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ в платформа за междурегистрови връзки и 

автоматизиран обмен в Държавната администрация „Regix“. 
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Налице са очевидни разминавания между изготвените от МЗХГ и предоставените от ОВЛ 

справки относно броя на  говедата на възраст от 6 месеца до 2 години като във втората, броят на 

животните е по-голям. 

Председателят на комисията разясни, че в описаните животни под код 4101 в колона 2, ред втори 

от  същата „в т.ч. телета и малачета до 1 г.“ са включени и говедата на възраст под 6 месеца, за които не 

се полагат площи според разпоредбите на § 2з от Допълнителните разпоредби от ЗСПЗЗ. 

На основание гореизложеното комисията единодушно взе следното:  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

При изчисляване на животинските единици се взeмат предвид броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, описани в служебно предоставеното от 

МЗХГ извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните 

обекти (справки за животни в ОЕЗ). 

 
Комисията премина към определяне броя на животинските единици,съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни съгласно разпоредбите на § 2з от Допълнителните 

разпоредби от ЗСПЗЗ и предоставеното от МЗХГ извлечение от Интегрираната информационна система 
на БАБХ за животновъдните обекти към датата на подаване на заявленията  Таблица 1. 

Таблица 1. 

 

Като следваща стъпка, комисията продължи с разглеждане на подаденото заявление с 

приложените към него документи, с цел изчисляване  на ползваните площи с НТП „пасища, мери 

и ливади“ от заявителя към датата на подаване на заявлението.  

Председателят на комисията припомни, че са установени разминавания между декларираните от 

заинтересованите лица собствени  и ползвани площи с НТП „пасища, мери и ливади“ и описаните 

площи в служебно предоставения регистър на МЗХГ.  

Следва да се отбележи, че многобройните разминавания, неясноти и пропуски в декларираните 

земи, както и фактът, че площите на един и същ заявител в повечето случаи не съвпадат с 

декларираното от самия него, съществено затрудняват правоприлагането.  

На основание всичко казано до тук, с цел правилното определяне на полагащите се площи, 

избягване разпределянето на имоти - общинска собственост с НТП „пасища, мери  и ливади“, 

надвишаващи описаните в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ норми, комисията единодушно реши: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

При определяне на собствените и ползвани земи се вземат предвид площите, описани в 

регистъра на Министерството на земеделието , храните и горите за ползваните с правно 

основание пасища, мери и ливади. Комисията обобщи ползваните площи с НТП „пасища, мери и 

ливади”  за всеки един от допуснатите правоимащи заявители в разпределението  на пасища, мери и 

ливади – общинска собственост в Таблица 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Вх. № по описа на община 

Горна Малина 

Депозирано 

от: 

ЖО № 

Населено 

място 

Преизчисляване на притежаваните животни 

в ЖЕ чрез коефициент за приравняване (КП) 

Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащ

и се ПМЛ 

Бр. Вид животно КП КП Бр. 

ЖЕ 

I – VII  VIII – X I – VII 

Дка Дка Дка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 вх.№08.0015/29.05.2020 

г. и вх. № 08.00-15-

/1//04.06.2020 г. от 

община Елин Пелин 

ведно със заявление от 

Инфрахолд ООД 

Инфрахолд 

ООД 

2113-0264 

с.Голема 

Раковица 

общ.ЕлинПе

лин 

23 Говеда за месо 

между 6м. и 2г.. 

0,6 13.8 20,000 40,000 276,000 

24 Говеда за месо над 

2г. 

1 24 20,000 40,000 480,000 

  Обща площ: 756,000 
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Таблица 2. 

 
След определяне на броя на животинските единици, площта на полагащите се пасища, мери и 

ливади  и ползваните с правно основание площи с НТП „пасища, мери и ливади”,комисията определи 

оставащите за разпределение площи в таблица № 3. 

 
Определяне на максимално полагащите се декари, 

съобразявайки се с ползваните от тях (собствени и наети) площи и животински единици. 
Таблица 3. 

 

 
Предвид получените резултати в Таблица 3, комисията взе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

 
Комисията разпределя на Инфрахолд ООД  486,200 дка земеделски имоти от I-ва до VII-ма 

категория с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, находящ се в землището на с. 
Гайтанево, както следва: 486,200 ид. части от ПИ с идентификатор № 14338.35.346, целия с площ 
от 585,558 дка. находящ се в м. „Хаджи Кория”, категория VI с начин на трайно ползване 
„Пасище”. 

 
 

Таблица4. 

Площта на разпределените пасища, мери и ливади – общинска собственост – в декари, разпределена по категории и приравнена в 

животински единици. 

 
 

 

 

 

 

№ Име Област Община Землище ЕКАТ

ТЕ 

Площ 

(общо) 

По категория По собственост По право на 

ползване 

I-VII VIII-X ДП

Ф 

ОП

Ф 

Частна 

соб. 

Дог. Лична 

соб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1 Инфрах

олд 

ООД 

София Елин 

Пелин 

с.Голема 

Раковица 

15432 456,045 83,352 372,693 0 0 456,045 456,045 0,000 

№ 
Правои;

dyfмащо лице 

Землищ

е 
ЖЕ 

Норма ПМЛ за 

ЖЕ 

Максимално 

полагащи се декари 

според категорията 

на земята и вида на 

животните 

Стопанисвани площи 
Приравняване на стопанисваните 

площи в животински единици 
Норма ПМЛ за ЖЕ 

Остав

ащи за 

разпре

делени

е 

площи 

I-VII 
VIII-

X 
I-VII VIII-X I-VII VIII-X I-VII 

VIII-
X Общо 

Остав

ащи 

I-VII VIII-X I-VII 

дка дка дка дка дка дка дка дка дка дка дка 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

1 
Инфрах

олд оод 

с. 

Голема 

Ракови
ца 

37,8 20,000 40,000 

 

756,000 

 

1512,000 

 

83,352 

 

372,693 
 

4,17 

 

9,32 

 

13,49 

 

24,31 

 

20,000 

 

 

40,000 

 

486,200 

                 

№ 

Правоимащо лице и 

землище, в което се намира 

стопанисвания от него ЖО 

 

ЖЕ 

за 

разпре-

деление 

  

Норма ПМЛ за ЖЕ 

Максимално 

полагащи се декари 

според категорията 

на земята и вида на 

животните 

Приравняване на разпределените площи в животински 

единици 

Норма ПМЛ за 

ЖЕ 

Полагащи се 

площи след 

разпределението 

I-VII VIII-X I-VII VIII-X I-VII VIII-X ЖЕ ЖЕ 
Общо 

ЖЕ 

Оста-

ващи 

ЖЕ 

I-VII VIII-X I-VII VIII-X 

дка дка дка дка дка дка I-VII VIII-X дка дка дка дка 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

1.  
Инфрахолд 

ООД 

Голема 

Раковица 
24,31 20,000 40,000 486,200 972,400 486,200 0,000 24,31 0,00 24,31 0,00 20,000 40,000 0,000 0,000 
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Съгласно чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с 

начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска собственост, комисията предлага на 

кмета на Община Горна Малина да сключи договори за наем с определеното по-горе лице след 

заплащане на наемна цена, определена с Решение № 48 по протокол № 7 от 22.02.2016 г. на 

Общински съвет – Горна Малина, срок на договорите - 5 стопански години. 

Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на Община Горна Малина. 

На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-

дневен срок пред Районен съд Елин Пелин. 

Неразделна част от протокола са всички заявления и приложенията към тях. 

Настоящият протокол, съдържащ 4 (четири) печатни страници, бе съставен на 16.06.2020 г. в 16:30 ч. в 
зала № 9 в административната сграда   на община Горна Малина.  

 

Длъжностни лица: 

 
Председател:/п/ 

 

Членове: 

 

1. /п/ 

2. /п/ 
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