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Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

П Р О Т О К О Л
На 13.07.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № З-01-1001/22.12.2016 г. на Кмета на
Община Търговище, в състав:
Председател: Халиме Ахмедова–Директор на дирекция ИР;
и членове: 1. Десислава Кръстева – ст. юрисконсулт в дирекция АПСО;
2. Румяна Савова – гл. експерт в дирекция ИР;
3. Галина Дочева – гл. експерт в дирекция ИР;
4. Захари Захариев – специалист др. дейности по икономика в дирекция ИР,
проведе заседание, на което е разгледано Заявление вх. № 26-00-633/12.07.2017 г. от Пламен
Йорданов Янев, Управител на „Младенов и Янев” ООД, относно допълнително разпределение на
площи от имот № 000334, „пасище,мера” в землището на с. Съединение, общ. Търговище.
В Протокол от 07.04.2017 г., Комисията е направила разпределение на имоти „пасища,
мери”, по Заявление вх. № 26-00-224/10.03.2017 г. от „Младенов и Янев” ООД в землището на
с . Съединение както следва: от имот № 000278 са разпределени 45,000 дка, а от имот № 000334 –
20,000 дка. Разпределението е извършено на база прогноза за допустим слой от м. март и м. април.
Към настоящия момент от имот № 000334 има предложени от ОС „Земеделие” още 35,000 дка.
допустим слой, който Управителят на „Младенов и Янев” ООД желае да му бъдат добавени към
разпределението по Протокола от м. април.
От с. Съединение няма животновъди, които в определения от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ срок 10.03. да са заявили имоти за разпределение. Двата
имота са отказани от животновъда Дончо Кирилов Владимиров със Заявление
вх. № 94-00-414/28.02.2017 г.
Животновъдния обект на „Младенов и Янев” ООД е населен с говеда от месодаен тип
/31,80 ЖЕ/, за които, съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, се полагат по 20 декара за 1ЖЕ за имоти с
категория от 1 до 7 и по 40 дка за 1ЖЕ за имоти с категория от 8 до 10.
Разпределените по Протокол от 07.04.2017 г. декари пасища и мери за „Младенов и Янев”
ООД са по землища, площи, декари и категории на имотите както следва:
- землище на с. Александрово - 55,000 дка, 4 кат.
-105,000 дка, 8 кат.
- землище на с. Горна Кабда

- 54,668 дка, 4 кат.
- 70,000 дка, 9 кат.

- землище на с. Пресиян

- 200,000 дка, 9 кат.

- землище на с. Съединение

- 45,000 дка, 4 кат.
- 20,000 дка, 5 кат.

Общо разпределени по Протокол- 549,668 дка.

Предложените площи са недостатъчни спрямо наличността на животните в обекта.
Със Заявление вх. № 26-00-537/12.06.2017 г., „Младенов и Янев” ООД отказват разпределение
в землището на с. Горна Кабда, тъй като гората е навлязла в имотите и няма да може същите да се
приведат в състояние годно за ползване като пасища и мери.
Във връзка с гореизложеното, комисията извърши следното разпределение за с. Съединение:
ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СЪЕДИНЕНИЕ
„МЛАДЕНОВ И ЯНЕВ”ООД, ЕИК 125582513, собственик на животновъден обект
с рег. № 7865-0024 в землището на с. Горна Кабда –месодайни говеда-общ брой ЖЕ - 31,80.
Исканата част от имота за допълнително разпределение е в допустим за подпомагане слой.
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Настоящия Протокол с разпределението на „пасища,мери”, общинска собственост да бъде
публикуван на интернет-страницата на Община Търговище за сведение.
В срок до първи септември 2017 г., животновъдите потвърждават съгласието си с направеното
разпределение като подписват договор с Общината за ползване на имотите „пасища,мери”
общинска собственост за 5 годишен срок на отдаване, считано от 01.10.2017 г., като за първата
стопанска година наемът се заплаща при сключване на Договора.
Комисията предлага за всички останали площи „пасища,мери” и „ливади”, общинска
собственост да се пристъпи към изпълнение на разпоредбите в чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ-отдаване под
наем на търг за една стопанска година само на собственици на пасищни животни, регистрирани в
Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните.

Председател:
Халиме Ахмедова–Директор на дирекция ИР; /

п

/

и членове:
1. Десислава Кръстева – ст. юрисконсулт в дирекция АПСО; /

п

2. Румяна Савова – гл. експерт в дирекция ИР; /

п

/

3. Галина Дочева – гл. експерт в дирекция ИР; /

п

/

4. Захари Захариев – специалист др. дейности по икономика в дирекция ИР/

/

п

/

