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УТВЪРДИЛ: /п/
Валери Ролански
Кмет на Община Роман

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по реда на чл.37и ал.7 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ за допълнително
разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на
животновъдни обекти подали заявление до Кмета на община Роман в срок до 10 март,
съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 г.

Днес 01.06.2020 г. в административната сграда на община Роман, област Враца, в
изпълнение на Заповед № 483/14.04.2020 г. на Кмета на община Роман във връзка с
Решение № 82 прието с протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман, се събра
комисия в състав:
Председател: Мариета Георгиева Пешева - адвокат
и членове: 1. инж. Христина Йонкинска – Секретар на община Роман
2. инж. Виолета Димова – Гл. експерт „Общинска собственост и Земеделие”
3. инж. Димитър Георгиев – Гл. експерт „ОС и СД”
4. Виктория Кръстева Цакова – Гл. експерт „ОС и Т“
която да разгледа постъпилите заявления по протокол от 30.04.2020 г. на комисията по
чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и заявления за допълнително разпределение на имоти от ОПФпо
чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за които се установи недостиг на
пасища мери и ливади в съответното землище разпределени с Протокол №1/30.04.2020
г. при условията на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ за
стопанска 2020/2021 г.
Комисията проведе заседание относно постъпили Заявления във връзка с Протокол №
1/ 30.04.2020 г. за разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално
ползване по землище на територията на община Роман по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ, както
следва:
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1. Заявление от Мариана Върбанова Тодорова-Управител на „МИТСЕКЮРИТИ-85“ ЕООД, ЕИК 203387159 с вх.№ 2600-57/29.04.2020 г. за допълнително
разпределение на имот № 098011 и 098022 в землище с. Кунино.
2. Заявление от Мирослав Иванов Кръстев за допълнително разпределение на
имоти с номера 098011 и 098022 в землище с. Кунино по вх.№ 9400-571/12.05.2020 и за
разпределяне на ПИ 22023.95.139 с площ от 119 992 кв.м, шеста в с.Долна Бешовица, с вх.№
9400-275/26.02.2020 г.
3. Заявление от ГЕОНИД ЕООД, ЕИК 202252824 с вх.2600-14/24.01.2020 г. за

допълнително разпределение на имоти в землище Караш, видно от постъпило заявление
с вх.2600-14/24.01.2020 г.

Комисията премина към разглеждане на постъпилите заявления,
както следва:
1.„МИТ-СЕКЮРИТИ-85“ ЕООД – собственик /ползвател/ на животновъден обект,
отглеждащ говеда за мляко и месо в землище с. Камено поле и оставащи му за
разпределение 143,956 от осма до десета категория. Комисията предлага право
имащото лице да получи, едно от свободните пасища заявени със заявление с вх.№ 260057/29.04.2020 г., както следва:

№
по
ред

Имот №

1.

40645.98.11

Площ
Местност /землище/

категория

кв.м - по КВС

Начин на
трайно
ползване
/НТП/

Кунино

10

219888

Пасище

По отношение на заявения имот с идентификатор 40645.98.22, комисията единодушно
реши, да откаже разпределение на МИТ-СЕКЮРИТИ-85 ЕООД, със следните мотиви:
надвишаване на максимално позволената площ, подлежаща на допълнително
разпределение съгласно изискванията на чл. 37и, ал.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
2. Мирослав Иванов Кръстев собственик /ползвател/ на животновъден обект,
отглеждащ овце в землище с. Камено поле и оставащи му за допълнително
разпределение 433,819 дка от първа до седма категория или 562,108 дка от осма до
десета категория. Комисията предлага, право имащото лице да получи, свободните
пасища заявени, както следва:
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№
по
ред

Имот №

Местност /землище/

категория

Площ
кв.м - по КВС

Начин на
трайно
ползване
/НТП/

1.

22023.95.139

Долна Бешовица

6

119992

Пасище

2.

40645.98.22

Кунино

10

256011

Пасище

3. ГЕОНИД ЕООД собственик /ползвател/ на животновъден обект, отглеждащ коне
и кози в землище с. Курново и оставащи му за разпределение 150,606 дка от първа до
седма категория или 541,649 дка от осма до десета категория. Комисията предлага, право
имащото лице да получи, свободните пасища, както следва:

№
по
ред

Имот №

Местност /землище/

категория

Площ
кв.м - по КВС

Начин на
трайно
ползване
/НТП/

1.

36436.63.20

Караш

девета

50914

Пасище

2.

36436.63.26

Караш

девета

22251

Пасище

3.

36436.35.27

Караш

осма

15695

Пасище

4.

36436.63.23

Караш

девета

10260

Пасище

5.

36436.35.1

Караш

осма

9936

пасище

Настоящия протокол № 2 е неразделна част от протокол № 1/30.04.2020 г. за
разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се състои от 4 /четири/
страници.
Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи да се обяви в кметството на съответното землище и да се публикува на
интернет страницата на Община Роман.
В срок до 01.07.2020 г., е необходимо животновъдите да потвърдят писмено
желанието си да сключат договори за ползване на „пасища и мери” и „ливади”, общинска
собственост за стопанската 2020/2021 г. или да се откажат от направеното разпределение,
за да се обявят търгове за свободните имоти.
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В срок до 30.09.2020 г. /включително/ собствениците или ползвателите на
животински обекти, желаещи да наемат имотите, разпределени им по реда на чл.37и, ал.6
и ал.7 от ЗСПЗЗ, следва да се явят в Общинска администрация гр. Роман, за да сключат
договори за наем със срок на договора 5 /пет/ стопански години.
Съгласно чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, протоколът подлежи на обжалване по отношение
на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Мездра.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди
друго.
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/

4. /п/

2. /п/

3. /п/
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