Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
Днес, 28.05.2019 г. в изпълнение на заповед № 442/14.05.2019 г. на кмета на Община
Гълъбово се събра комисия в състав:
Председател: Катерина Георгиева – Ст. експерт „УОбС”
Членове: 1. Грозданка Канева - Юрист
2. Диана Колева – Счетоводител Оперативен
3. Светла Йовчева – Ст. експерт „Екология и ЕК”
4. Дарина Льондева-Мл.експерт“Наеми, наемни отношения и ОбС“
със задача да разгледа постъпилите заявления от заявители, правоимащи лица, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответните или съседни землища на община
Гълъбово, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в
зависимост от притежаващите или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.
Комисията да разгледа по отделно всяко едно заявление и приложенията към него, като
вземе решение за допускане на заявителя до разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.
Комисията определя необходимостта за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от
ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат
кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с
изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се
започва от лицата, които притежават най – малко животински единици.
Постъпили са 3 бр. заявления по землища, както следва:
с. Обручище
- Заявление вх.№ 94 -М-17/26.02.2019 г. от Минко Илчев Минков;
- Заявление вх.№ 94-Г-12/25.02.2019г.от Галя Стайкова Русева
с. Помощник
- Заявление вх.№ 94 -К-10/08.03.2019 г. от Кирил Георгиев Вълчев.
След запознаване с представените документи комисията констатира
следното:
Всички заявления са подадени в срока, определен по чл.37и, ал.5 от
ЗСПЗЗ.
1.Към Заявление с вх.№ 94 -К-10/08.03.2019 г. от Кирил Георгиев Вълчев, без налично
Приложение 1/опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в
животновъден обект/.
Комисията взе решение за допускане на: Заявление вх.№ 94 -М-17/26.02.2019 г. от
Минко Илчев Минков и на Заявление вх.№ 94-Г-12/25.02.2019г.от Галя Стайкова Русева до
разпределение на пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, съгласно
Решение № 571/27.02.2019г. на Общински съвет Гълъбово.
На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се разпределят между
правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище,
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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 ЖЕ в имоти от първа до седма
категория и до 40дка 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 на 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.
Пасищни селскостопански животни, за които е допустимо 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 0,6 от животинска
единица; една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.
Съгласно чл.37и, ал.6, изречение второ от ЗСПЗЗ при разпределението предимство имат
кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с
изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се
започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
Предвид цитираните разпоредби на ЗСПЗЗ и на основание глава десета от Правилника за
приложение на ЗСПЗЗ, след направените мнения и констатации комисията
РЕШИ:
I.Не допуска до разпределение:
Кирил Георгиев Вълчев със Заявление вх.№ .№ 94 -К-10/08.03.2019г., към
заявлението не е добавено- Приложение 1/опис на видовете и броя пасищни селскостопански
животни, отглеждани в животновъден обект/.
II. Разпределя по землища пасищата, мери и ливади определени за индивидуално
ползване с Решение № 571/27.02.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, по следния начин:
1. Землище с. Обручище, ЕКАТТЕ
- Заявление вх.№ 94 -М-17/26.02.2019 г. От Минко Илчев Минков с общ брой
животински единици 2,5 ЖЕ следните имоти:
53134.148.127
53134.146.141
53134.144.145

------------------------------------------------

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5,212дка
8,163дка
7,868дка

V

V
V

Общо:21,243 дка
Заявление вх.№ 94-Г-12/25.02.2019г.от Галя Стайкова Русева с общ брой
животински единици 40,05 ЖЕ следните имоти:
|53134.50.168

---------

Пасище, мера

V

16,700

|53134.296.618

---------

Пасище, мера

V

279,043

53134.50.621

---------

Пасище, мера

V

29,47

|53134.122.156

---------

Пасище, мера

V

109,156

|53134.1.839

---------

Пасище, мера

V

11,153

Общо:

445,791 дка.
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Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на община Гълъбово, както и
се обявява в Кметствата на населените места.
Протоколът може да бъде обжалван в 14 – дневен срок от обявяването му пред Районен
съд –Гълъбово.
КОМИСИЯ:
Председател: …………...П.……………
/Катерина Георгиева /
Членове:
1. …………….П…………
/Грозданка Канева/
2. …………..П……………
/Диана Колева/
3. ……………..П………
/Светла Йовчева/

4………………П……………
/Дарина Льондева/
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