
   

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
(ОПФ) на Община Лясковец 

 
 

 На 30.04.2020 г. в 10.00 ч. в сградата на Община Лясковец в Залата на 
общинския съветник, на основание Заповед № 806/06.04.2020 г. на Кмета на 
Община Лясковец, комисия в състав: 

Председател: д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец  
и членове: 
1. Мариян Паскалев – Секретар на Община Лясковец; 
2. Десислава Главнова – Юрисконсулт в Община Лясковец; 
3. инж. Милко Минев - Директор на Дирекция „ТУОСЕИ” и 

 4. Надежда Донева – Главен специалист „ЧР” в Дирекция „БФПИОГС” в 
общинска администрация на Община Лясковец, 
 се събра в пълен състав със задача да разгледа депозираните в Община 
Лясковец заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), да определи необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите от всяко 
землище, съгласно списъка на имотите за индивидуално ползване на пасища и 
мери от общинския поземлен фонд (ОПФ), като същите следва да се отдадат под 
наем за срок от 5 (пет) до 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г.  
 
 Списъкът на имотите от ОПФ с начин на трайно ползване (НТП) „пасище, 
мера” за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, е определен с Решение № 63/27.02.2020 г. на 
Общински съвет Лясковец, публикуван е на официалната интернет страница на 
общината и е изложен на информационните табла в общината и кметствата, 
съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, в срок до 1 март.  
 
 В законоустановения срок до 10 март 2020 г. в общинска администрация на 
Община Лясковец са постъпили 12 (дванадесет) заявления, както следва: 

1. Заявление с вх. № М-534/02.03.2020 г. от Любен Христов Атанасов; 
2. Заявление с вх. № М-538/02.03.2020 г. от Красимир Стоянов Стоянов; 
3. Заявление с вх. № М-549/04.03.2020 г. от Трифон Кирилов Добрев; 
4. Заявление с вх. № М-551/04.03.2020 г. от ЕТ „Иван Иванов - 77“; 
5. Заявление с вх. № М-562/04.03.2020 г. от Георги Христов Иванов; 
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6. Заявление с вх. № М-572/05.03.2020 г. от Никола Енчев Николов; 
7. Заявление с вх. № М-578/06.03.2020 г. от Иван Иванов Коеджиков;  
8. Заявление с вх. № М-586/09.03.2020 г. от Антон Василев Василев; 
9. Заявление с вх. № М-591/09.03.2020 г. от Гошо Йорданов Радев; 
10.  Заявление с вх. № М-601/10.03.2020 г. от Иван Първанов Иванов; 
11.  Заявление с вх. № М-602/10.03.2020 г. от Йордан Илиев Коеджиков и 
12. Заявление с вх. № СД-03-6839#1/10.03.2020 г. от Първан Иванов 

Първанов. 
 
 Преди започване на своята работа всички членове на комисията представиха 
декларации по чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), че нямат качество 
„свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с 
членове на неговите управителни, или контролни органи. 
 

І. В хода на своята работа комисията разгледа постъпилите заявления и 
приложенията към тях.  

Комисията извърши служебна проверка на информацията за задълженията 
по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ чрез справка в съответния публичен регистър и чрез 
искания за предоставяне на информация, когато такъв не се поддържа. Комисията 
събра необходимата й информация от ТД на НАП, отдел „Местни приходи“ към 
Община Лясковец, Областна дирекция „Земеделие” – гр. Велико Търново и 
Държавен фонд „Земеделие”.  
 В резултата на своята работа и извършеното служебно събиране и проверка 
на необходимата информация, комисията установи, че лицата, подали заявления по 
реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, отговарят на изискванията на чл. 99 от ППЗСПЗЗ 
във връзка с чл. 37и, а л. 1 от ЗСПЗЗ.  
 

ІІ. Преди да пристъпи към разпределение на наличните пасища и мери от 
ОПФ на правоимащите лица по землища, комисията извърши проверка в Средата 
за междурегистров обмен „RegiX” (mzhcupok2.mzg.government.bg/ 
RegiXServicesWeb/), предоставяща достъп до регистрите на Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ) и Министерство на земеделието и храните и горите 
(МЗХГ) и съдържащи информация съответно за броя на животните в 
животновъдните обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ и размера на ползваните от животновъдите пасища, мери и ливади, както и 
правното основание за това.  

В хода на своята работа при извършване на проверката въз основа на 
Справка за животните в ОЕЗ, генерирана от Средата за междурегистров обмен 
„RegiX”, актуална към 27.04.2020 г., комисията констатира несъответствие в броя 
на декларираните от Гошо Йорданов Радев и Трифон Кирилов Добрев пасищни 
селскостопански животни и броят им към 27.04.2020 г. според данните от 
генерираната справка от Системата за междурегистров обмен „RegiX”.  

Констатираните несъответствия се изразяват в следното:  
а). липсата на декларираните от Гошо Йорданов Радев 147 бр. кози, за които 

е заявил, че отглежда в животновъден обект № 5149 – 0029, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Добри дял, 
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общ. Лясковец, обл. Велико Търново, Търново и установената от комисията липса 
на такъв вид селскостопански животни в животновъдния обект; 

б). липсата на декларираните от Трифон Кирилов Добрев 25 бр. коне – 
идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с предназначение „за 
спорт“, за които е заявил, че отглежда в животновъден обект № 5146 – 0008, 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. 
Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и установената от комисията 
липса на такъв вид пасищни селскостопански животни в животновъдния обект. 

 
ІІІ. С оглед изясняване фактическата обстановка и отстраняване на 

констатираните несъответствия, комисията реши да изиска от заявителите в 
спешен порядък да представят в общинска администрация на Община Лясковец 
писмени обяснения, придружени със съответните документи (при наличие на 
такива), относно наличието или липсата на пасищни селскостопански животни: 

- кози в животновъден обект № 5149 – 0029, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, 
обл. Велико Търново и  

- коне – идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с 
предназначение „за спорт“ в животновъден обект № 5146 – 0008, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Джулюница, 
общ. Лясковец, обл. Велико Търново.    

Комисията единодушно прие, в случай, че заявителите Гошо Йорданов Радев 
и Трифон Кирилов Добрев не представят в общинска администрация на Община 
Лясковец писмени отговори за изясняване на ситуацията, комисията ще пристъпи 
към разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд 
на Община Лясковец, съгласно утвърдения с Решение № 63/27.02.2020 г. на 
Общински съвет Лясковец списък на имотите от ОПФ с начин на трайно ползване 
(НТП) „пасище, мера” за индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, вземайки предвид броя на 
пасищните селскостопански животни в животновъдните обекти съобразно 
справката от Системата за междурегистров обмен „RegiX”, актуална към 
27.04.2020 г. 

За целта бяха изготвени и изпратени: 
- писмо с изх. № М-591#1/30.04.2020 г. до Гошо Йорданов Радев и  
- писмо с изх. № М-549#1/30.04.2020 г. до Трифон Кирилов Добрев,  

с които е изискал допълнителна информация от заявителите относно 
констатираните несъответствия.  
 Междувременно, поради създалата се ситуация и предвид факта, че 
комисията извършва разпределение на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд по време на обявеното извънредно положение с Решение от 13 март 
2020 г. на Народното събрание, комисията единодушно реши да продължи своята 
работа след получаване на необходимата за работата на комисията информация в 
срок до окончателното разпределение на пасища, мери и ливади. 
 
 Настоящият протокол да се обяви на интернет страницата на Община 
Лясковец (www.lyaskovets.net) и да се постави на таблото за обяви в сградата на 
Община Лясковец и в съответните кметства.   
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Комисията приключи своята работа в 17.00 часа на 30.04.2020 г.  
 

 
 

КОМИСИЯ: 
 

Председател: …..……………… 
  (д-р Ив. Гецова) 

 
1. …………………..     2. ……………………. 
(М. Паскалев )      (Д. Главнова) 

 
3. ……………………     4. ……………………. 
(инж. М. Минев)      (Н. Донева) 
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