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ОДОБРИЛ:............./п/.........................
ЗА ДИРЕКТОР: ЮЛИЯНА ЯНЕВА
/Съгласно Заповед №РД16-10-353/17.06.2016 г./

ПРОТОКОЛ
Днес 28.06.2016 г. в 15.15 часа в изпълнение на Заповед № РД 16-10-359/22.06.2016 г.
на Директора на ОД “Земеделие”- гр.Варна се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айтен Енверова – главен експерт в ГД ”Аграрно развитие”
ЧЛЕНОВЕ:
1. Светлана Костова – главен юрисконсулт в Дирекция “АПФСДЧР”
2. Даря Велинова – старши експерт в ГД “Аграрно развиие“
3. Цветанка Георгиева – главен специалист в ГД “Аграрно развиие“
4. Красен Железов - началник на ОСЗ-Провадия
Председателят на комисията провери и установи присъствието на членовете на
комисията.
Всички членове и Председателят на комисията на основание чл.100, ал.7, изр.3 от
ППЗСПЗЗ попълниха и подписаха декларация, че не са свързани лица по смисъла на
Търговския закон с участник в процедурата или с членове на негови управителни или
контролни органи.
І. На комисията бяха представени следните документи, изпратени с писмо с изх.№
РД-2400-635/27.05.2016 г. на община Провадия и вх. № РД-05-646/31.05.2016 г на Областна
дирекция «Земеделие» - гр. Варна:
1. Протоколи от заседания на Комисията, назначена със Заповед №1355/11.05.2016
г. на Кмета на община Провадия за съответните населени места, заверени за
вярност с оригинала – 4 /четири/ броя;
2. Опис и копия на Заявленията на 4 (четири) земеделски стопани с приложенията
към тях.
Комисията разгледа постъпилите в срока по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ заявления с
искане за разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд с начин на трайно
ползване пасища, мери и ливади, определени със Заповед № РД 46-105/26.02.2016 г. и
Заповед №РД 46-325/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, както следва:

1. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, одобрен образец
със Заповед №РД-46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните с вх. №СД95/09.03.2016. на община Провадия от Атанас Янакиев Атанасов, за с.Тутраканци,
общ.Провадия с приложени следните документи: Приложение №1 по одобрен образец със
Заповед №РД-46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните; Приложение №2 по
одобрен образец със Заповед №РД-46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните;
Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по одобрен образец със Заповед №РД-4690/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните; копие на документ за самоличност и
копие на документ за регистрация на физическото лице по Булстат.
2. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, одобрен образец със Заповед №РД-46214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните с вх. № СД-56/12.02.2016 г. на
община Провадия от Емилия Антонова Ангелова, за с.Снежина, общ. Провадия с приложени
следните документи: Приложение №1 по одобрен образец със Заповед №РД-46-214/23.02.2015
г. на Министъра на земеделието и храните; Приложение №2 по одобрен образец със Заповед
№РД-46-90/26.02.2016 г на Министъра на земеделието и храните; Декларация по чл.37и, ал.1 от
ЗСПЗЗ; копие на документ за самоличност и копие на документ за регистрация на физическото
лице по Булстат.
3. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, одобрен образец със Заповед №РД-46214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните с вх. № СД-67/22.02.2016 г на
община Провадия от ЗК ”Градина”, ЕИК ********** за с.Градинарово, общ.Провадия с
приложени следните документи: Приложение №1 по одобрен образец със Заповед №РД-46214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните; Приложение №3 по одобрен образец
със Заповед №РД-46-214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните; Декларация по
чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ.
4. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, одобрен образец със Заповед №РД-46214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните с вх. № СД-69/22.02.2016 г. на
община Провадия от Иво Вълчев Вълчев за с.Овчага, общ.Провадия с приложени следните
документи: Приложение №1 по одобрен образец със Заповед №РД-46-214/23.02.2015 г. на
Министъра на земеделието и храните; Приложение №3 по одобрен образец със №РД-46214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните; Декларация по чл.37и, ал.1 от
ЗСПЗЗ; копие на документ за самоличност и копие на документ за регистрация на физическото
лице по Булстат.
Комисията установи, че всички 4 (четири) бр. кандидати отговарят на изискванията по
чл.37и от ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от държавен
поземлен фонд, за община Провадия, Област Варна.
II. След приключване на работата си по допустимостта на кандидатите
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:
1. По Заявление с вх. №СД-95/09.03.2016 от Атанас Янакиев Атанасов, ЕГН
**********, собственик на животновъден (постоянен) обект (9275-0002) с пасищни животни в
землището на с.Тутраканци, община Провадия, област Варна отглежда общо: 14 бр. говеда над
2 год възраст, 4 бр. говеда на възраст от 6 мес. до 2 год., равняващи се на 16,4 ЖЕ. Необходими
са 164 дка за разпределение до VІІ категория.
Съгласно Протокол от 26.05.2016 г на Комисията, назначена със Заповед
№1355/11.05.2016 г на Кмета на община Провадия на Атанас Янакиев Атанасов, ЕГН
********** не са разпределени мери и пасища от ОПФ за ползване, поради факта че в
землището на с. Тутраканци, общ.Провадия и съседни землища няма пасища и мери от ОПФ за
разпределение на правоимащи.

От ДПФ е необходимо да се разпределят 164.000 дка до VІІ категория. в землището на
с.Тутраканци и/или в съседни землища в община Провадия, област Варна.
2. По Заявление с вх. № СД-56/12.02.2016 г. на община Провадия от Емилия Антонова
Ангелова ЕГН ********** , за с.Снежина, общ.Провадия, собственик на животновъден
(постоянен) обект (9244-0089) с пасищни животни в землището на с. Снежина, община
Провадия, област Варна отглежда общо: 12 бр. говеда над 2 год възраст, 2 бр. говеда на възраст
от 6мес. до 2 год., овце 4 бр, кози – 2 бр, равняващи се на 14,1 ЖЕ. Необходими са 141.000 дка
за разпределение до VІІ категория.
Съгласно Протокол от 19.05.2016 г на Комисията, назначена със Заповед
№1355/11.05.2016 г на Кмета на община Провадия на Емилия Антонова Ангелова не са
разпределени мери и пасища от ОПФ за ползване, поради факта че в землището на с. Снежина,
общ.Провадия и съседни землища няма пасища и мери от ОПФ за разпределение на
правоимащи.
От ДПФ е необходимо да се разпределят 141.000 дка до VІІ категория. в землището на
с. Снежина и/или в съседни землища в община Провадия, област Варна.
3.По Заявление с вх. № СД-67/22.02.2016 г на община Провадия от ЗК ”Градина”,
собственик на животновъден (постоянен) обект (9243-0001) с пасищни животни в землището на
с. Градинарово, община Провадия, област Варна отглежда: общо 37 бр. говеда над 2 год
възраст, 23 бр. говеда на възраст от 6мес. до 2 год., равняващи се на 50,8 ЖЕ. Необходими са
508.000 дка за разпределение до VІІ категория.
Съгласно Протокол от 19.05.2016 г на Комисията, назначена със Заповед
№1355/11.05.2016 г на Кмета на община Провадия на ЗК ”Градина”, не са разпределени мери и
пасища от ОПФ за ползване, поради факта че в землището на с. Градинарово, общ.Провадия и
съседни землища няма пасища и мери от ОПФ за разпределение на правоимащи.
От ДПФ е необходимо да се разпределят 508.000 дка до VІІ категория. в землището на
с. Градинарово и/или в съседни землища в община Провадия, област Варна.
4. По Заявление с вх. № СД-69/22.02.2016 г. на община Провадия от Иво Вълчев
Вълчев, ЕГН ********** за с.Овчага, община Провадия, собственик на животновъден
(постоянен) обект (9233-0028) с пасищни животни в землището на с. Овчага, община Провадия,
област Варна отглежда: общо 25 бр. говеда над 2 год възраст, 11 бр. говеда на възраст от 6 мес.
до 2 год, равняващи се на 31,6 ЖЕ. Необходими са 316.000 дка за разпределение до VІІ
категория.
Съгласно Протокол от 25.05.2016 г на Комисията, назначена със Заповед
№1355/11.05.2016 г на Кмета на община Провадия на Иво Вълчев Вълчев не са разпределени
мери и пасища от ОПФ за ползване, поради факта че в землището на с. Снежина,
общ.Провадия и съседни землища няма пасища и мери от ОПФ за разпределение на
правоимащи.
От ДПФ е необходимо да се разпределят 316.000 дка до VІІ категория. в землището на
с. Овчага и/или в съседни землища в община Провадия, област Варна.
ІІІ. На основание чл.37и, ал.10 и ал.4 от ЗСПЗЗ, след направените констатаци
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След изтичане на срока за обжалване на настоящия протокол Комисията предлага
на Директора на ОД”Земеделие”- гр.Варна, въз основа на взетото решение за
разпределение на площи от ДПФ по землища, да покани правоимащите лица за
посочване на конкретен имот от одбрените със Заповед № РД 46-105/26.02.2016 г. и
Заповед №РД 46-325/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, с цел
сключване на договор .
ІV. Директорът на ОД „Земеделие” – Варна сключва договори за наем за имотите от
ДПФ въз основа на протокола на комисията и след заплащане на наемната цена, определена по
пазарен механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански години, считано от
стопанската 2016/2017 г.
Наемната цена се заплаща по:
СМЕТКА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВАРНА:
Уни Кредит Булбанк
IBAN BG 35 UNCR 70003319 7231 72
BIC UNCRBGSF
Настоящият протокол да се обяви в кметството на с.Тутраканци, с.Снежина,
с.Градинарово, с.Овчага община Провадия, в сградата на Общинска служба по земеделие –
Провадия и да се публикува на интернет страницата на Община Провадия и на ОД «Земеделие»
гр.Варна.
Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в
14-дневен срок пред Районен съд- Провадия
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
КОМИСИЯ:
Председател: ……………/п/………………
/ Айтен Енверова /
Членове:
1. ……………/п/………………….
/ Светлана Костова /
2. …………/п/…………………….
/ Даря Велинова /
3. …………/п/…………………….
/ Цветанка Георгиева /
4. ................/п/...............................
/Красен Железов/

