
   

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 № 2 
по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 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 03.08.2020 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; 
6. Заявление с вх. № М-572/05.03.2020 г. от Никола Енчев Николов; 
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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. 
 

Комисията извършва окончателното разпределение на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец след установения срок 
поради обстоятелствата около създалата се извънредна епидемична обстановка в 
страната свързана с разпространяваща се коронавирусна инфекция.  
 
 Преди започване на своята работа всички членове на комисията са 
представили 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. Комисията продължи своята работа по разглеждане на постъпилите 
заявления и приложенията към тях, както и получената информация относно 
отстраняване на констатираните с Протокол № 1 от 30.04.2020 г. несъответствия. 

Във връзка с изисканата информация от заявителите Гошо Йорданов Радев и 
Трифон Кирилов Добрев, комисията констатира следното:  

а). В общинска администрация на Община Лясковец е постъпило писмо с вх. 
№ М-591#2/07.05.2020 г. от Гошо Йорданов Радев, с което е уведомил Кмета на 
Община Лясковец, че към настоящия момент в животновъдния обект с рег. № 
5149-0029, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ в 
землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, не отглежда 
пасищни селскостопански животни – кози.   

б). В общинска администрация на Община Лясковец не е постъпила 
информация от Трифон Кирилов Добрев, в качеството му на собственик на 
животновъден обект с рег. № 5146-0008, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, 
обл. Велико Търново, относно констатираното несъответствие в броя на 
декларираните от него пасищни селскостопански животни и броят им съгл. 
данните от генерираната справка от Системата за междурегистров обмен „RegiX“.  

В тази връзка комисията приема за актуални данните от справките 
генерирани от Системата за междурегистров обмен „RegiX“. 

 
ІІ. В хода на своята работа комисията изчисли за всички правоимащи, които 

имат регистрирани животновъдни обекти в съответните землища площ, съобразно 
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ (не повече от 15 дка за 1 (една) животинска единица в 
имоти от първа до седма категория и/или 30 дка за 1 животинска единица в имоти 
от осма до десета категория; за говеда с предназначение за производство на месо и 
животни от местни (автохтонни) породи - 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.  
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На ползвателите, 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) животински единици на хектар, независимо от категорията на 
имотите.  
 Коефициента за приравняване на съответния вид животни към 1 животинска 
единица е съобразен съгласно изискванията на § 2з от Допълнителните разпоредби 
на ЗСПЗЗ. 
 

ІІІ. Комисията пристъпи към разпределение на наличните пасища и мери от 
ОПФ на правоимащите лица по землища, както следва: 

 
А. Землище на гр. Лясковец 

 В землището на гр. Лясковец наличните имоти с НТП „пасище, мера” са 
800.180 дка.  
 Броят на пасищните животни на лицата, подали заявления за гр. Лясковец, 
приравнени съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на животински 
единици (ЖЕ) е 175.95 ЖЕ.  
 При разглеждане на заявленията комисията установи:  
 1. Любен Христов Атанасов притежава животновъден обект с 
регистрационен № 5140-0018 в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 27.60 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 414.000 дка от І до VІІ категория.  
 При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на 
гр. Лясковец, комисията реши на правоимащото лице Любен Христов Атанасов да 
бъдат предоставени: 
 

Община Землище НТП на 
имота 

Имот с 
идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец гр. Лясковец Пасище, 
мера 44793.332.611 V 263.447 

 
 2. Йордан Илиев Коеджиков притежава животновъден обект с 
регистрационен № 4479370001 (стар 5140-0061) в землището на гр. Лясковец, общ. 
Лясковец, обл. Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от 
Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ се приравняват на 74.35 животински 
единици. Заявителят не разполага със собствени и/или ползвани на друго правно 
основание имоти с НТП пасища, мери и ливади, т.к. декларирания от него договор 
за наем на общинска земя е със срок на действие до 30.09.2020 г., а настоящата 
процедура касае отдаването под наем на пасища и мери за срок от 5 до 10 
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стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 
1115.250 дка от І до VІІ категория.  
 При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на 
гр. Лясковец, комисията единодушно реши на правоимащото лице Йордан Илиев 
Коеджиков да бъдат предоставени: 
 

Община Землище НТП на 
имота 

Имот с 
идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.150.27 III 7.962 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.150.35 III 5.526 

 
 3. Иван Иванов Коеджиков притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 4479320002 (стар 5140-0076) в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 74.00 животински единици. Заявителят разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, в землището на с. Миндя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търнов в общ 
размер на 31.376 дка и декларираният от него договор за наем на общинска земя е 
със срок на действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под 
наем на пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 1438.624 дка от І до VІІ категория.  
 При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на 
гр. Лясковец комисията единодушно реши на правоимащото лице Иван Иванов 
Коеджиков да бъдат предоставени: 
 

Община Землище НТП на 
имота 

Имот с 
идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.275.193 V 81.377 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.42.31 III 313.516 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.42.574 III 12.556 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.274.600 V 42.088 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.275.608 V 25.187 
Лясковец гр. Лясковец Пасище, мера 44793.274.7 V 48.521 

 
Б. Землище на с. Джулюница 

 В землището на с. Джулюница наличните имоти с НТП „пасище, мера” са 
2083.378 дка.  
 Броят на пасищните животни на подалите заявления в с. Джулюница 
приравнени съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на животински 
единици (ЖЕ) е 432.45 ЖЕ. 
 При разглеждане на заявленията комисията установи: 

4. Трифон Кирилов Добрев притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 2083580003 (стар 5146-0008) в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно §2з от Допълнителните разпоредби на 
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ЗСПЗЗ се приравняват на 229.85 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2015 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 3502.750 дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Джулюница комисията единодушно реши на правоимащото лице Трифон Кирилов 
Добрев да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 20835.197.20 III 225.054 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 20835.136.177 III 29.594 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 

част от 
20835.173.418 IV 300.000 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 20835.257.55 III 61.410 

 
5. Първан Иванов Първанов притежава животновъден обект с 

регистрационен № 2083500007 (стар 5146-0530) в землището на с. Джулюница, 
общ. Лясковец, обл. Велико Търново, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з 
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ се приравняват на 31.00 животински 
единици. Заявителят не разполага със собствени и/или ползвани на друго правно 
основание имоти с НТП пасища, мери и ливади, т.к. декларирания от него договор 
за наем на общинска земя е със срок на действие до 30.09.2020 г., а настоящата 
процедура касае отдаването под наем на пасища и мери за срок от 5 до 10 
стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 475 
дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Джулюница комисията единодушно реши на правоимащото Първан Иванов 
Първанов да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 

част от 
20835.173.418 IV 147.600 

 
6. Иван Първанов Иванов притежава животновъден обект с регистрационен 

№ 2083570001 (стар 5146-0005) в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 171.60 животински единици. Заявителят разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП пасища, мери и 
ливади в общ размер на 23.965 дка, находящи се в землището на с. Балканци, общ. 
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Стражица, обл. Велико Търново и декларирания от него договор за наем на 
общинска земя е със срок на действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура 
касае отдаването под наем на пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, 
считано от стопанската 2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има 
право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 2553.035 дка от І до 
VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Джулюница комисията единодушно реши на правоимащото лице Иван Първанов 
Иванов да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера 20835.152.179 III 863.439 

Лясковец с. Джулюница Пасище, 
мера част от 20835.418 IV 456.281 

 
Поради изчерпване на имотите с НТП „пасище, мера” в землището на с. 

Джулюница, съгласно чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията разпределя на заявителя 
Иван Първанов Иванов пасища, мери и в съседното землище на с. Добри дял, както 
следва: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот  с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.9.47 III 165.249 

 
 В. Землище на с. Козаревец 
 В землището на с. Козаревец наличните имоти с НТП „пасище, мера” са 
617.431 дка.  
 Броят на пасищните животни на лицата, подали заявления за с. Козаревец, 
приравнени съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на животински 
единици (ЖЕ) е 65.55 ЖЕ.  
 При разглеждане на заявленията комисията установи: 
 7. Красимир Стоянов Стоянов притежава животновъден обект с 
регистрационен № 5148-0004 в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 2.75 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г.  Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 41.250 дка от І до VІІ категория. 

 При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Козаревец комисията единодушно реши на правоимащото лице Красимир Стоянов 
Стоянов да бъдат предоставени: 
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Община Землище НТП на 
имота 

Имот с 
идентификатор Категория площ 

/дка/ 

Лясковец с. Козаревец Пасище, 
мера 

част от 
37664.153.102 III 30 

 
 8. Георги Христов Иванов притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 376640008 (стар № 5148-0106) в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 62.80 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г.  Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 969 дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Козаревец комисията единодушно реши на правоимащото лице Георги Христов 
Иванов да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Козаревец Пасище, 
мера 

част от 
37664.153.102 III 390 

 
 Г. Землище на с. Добри дял 
 В землището на с. Добри дял наличните имоти с НТП „пасище, мера” са 
1215.921 дка. 
 Броят на пасищните животни на подалите заявления в с. Добри дял 
приравнени съгласно §2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на животински 
единици (ЖЕ) е 414.05 ЖЕ.  
 При разглеждане на заявленията комисията установи: 
 9. Антон Василев Василев притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 2145310014 (стар 5149-0303) в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 28.20 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 423.000 дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Добри дял комисията единодушно реши на правоимащото лице Антон Василев 
Василев да бъдат предоставени: 
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Община Землище НТП на 
имота 

Имот с 
идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 

част от 
21453.193.269 IV 33 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.193.378 III 22.000 

 
Поради изчерпване на имотите с НТП „пасище, мера” в землището на с. 

Добри дял, съгласно чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията разпределя на заявителя 
Антон Василев Василев пасища, мери и в съседното землище на с. Козаревец, 
както следва: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Козаревец Пасище, 
мера 37664.153.102 III 95.621 

Лясковец с. Козаревец Пасище, 
мера 37664.153.132 II 21.442 

 
 10. ЕТ „Иван Иванов - 77” притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 2145300006 (стар 5149-0307) в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно §2 з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 32.40 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП: пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2020/2021 г. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 486 дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Добри дял комисията единодушно реши на правоимащото лице ЕТ „Иван Иванов - 
77” да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория площ /дка/ 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 

част от 
21453.1.47 III 232.402 

 
 11. Гошо Йорданов Радев притежава животновъден обект с регистрационен 
№ 2145390004 (стар 5149-0029) в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 136.85 животински единици. Заявителят не разполага със 
собствени и/или ползвани на друго правно основание имоти с НТП пасища, мери и 
ливади, т.к. декларирания от него договор за наем на общинска земя е със срок на 
действие до 30.09.2020 г., а настоящата процедура касае отдаването под наем на 
пасища и мери за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. 
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от ОПФ в размер до 2489,750 дка от І до VІІ категория. 
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При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Добри дял комисията единодушно реши на правоимащото лице Гошо Йорданов 
Радев да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория Площ (дка) 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.235.148 III 141.441 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 

част от 
21453.1.47 III 320.000 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.193.312 III 13.568 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.193.314 III 1.063 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.177.324 VI 8.155 

 
12. Никола Енчев Николов притежава животновъден обект с регистрационен 

№ 2145320001 (стар 5148-0321) в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Притежаваните пасищни животни съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ се приравняват на 216.60 животински единици. Заявителят е декларирал 
наличието на собствени имоти с НТП: пасища, мери и ливади в общ размер на 
12.852 дка, находящи се в землището на с. Стеврек, общ. Антоново, обл. 
Търговище. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер до 3375.148 дка от І до VІІ категория.  

При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. 
Козаревец комисията единодушно реши на правоимащото лице Никола Енчев 
Николов да бъдат предоставени: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория Площ (дка) 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 

част от 
21453.193.269 IV 165.335 

Лясковец с. Добри дял Пасище, 
мера 21453.201.56 III 113.708 

 
Поради изчерпване на имотите с НТП „пасище, мера” в землището на с. 

Добри дял, съгласно чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията разпределя на заявителя 
Никола Енчев Николов пасища, мери и в съседното землище на с. Козаревец, както 
следва: 

 
Община Землище НТП на 

имота 
Имот с 

идентификатор Категория Площ (дка) 

Лясковец с. Козаревец Пасище, 
мера 

част от 
37664.153.102 III 80.368 

 
 С определяне на необходимата за всеки заявител и правоимащо лице площ 
по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределението на имотите от всяко землище, 
съгласно списъка на имотите за индивидуално ползване на пасища и мери от 
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общинския поземлен фонд (ОПФ), комисията приключи своята работа и изпълни 
поставената й задача със съставянето на настоящия протокол.  
 Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14–дневен срок от обявяването му пред Районен съд – Горна Оряховица, 
съгл. чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ.  
 Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 
разпореди друго. 
 
 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.   
 

Комисията приключи своята работа в 17.00 часа на 03.08.2020 г.  
 
 
 

КОМИСИЯ: 
 

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

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

 
 

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

 10 


