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                     7088 с. Иваново, Област Русе, ул. “Олимпийска” 75 

                          тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 
  

за извършено допълнително разпределение на имоти с нтп-пасища, мери и ливади (ПМЛ), по реда и 

условията на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за 2020/2021 стопанска година по отношение на недостиг за 

землището на с. Тръстеник 
 

 Днес 01.06.2020 г., в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 8/20.02.2020 г.  и решение № 74 

по протокол № 9/26.03.2020 г. на Общински съвет Иваново, на основание чл. 37и, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с протокол от 04.05.2020 г. на 

комисия, назначена със заповед № РД 09-142/02.04.2020 г. на Кмета на община Иваново, в състав: 

Председател: Десислава Славова – гл. юрисконсулт в Дирекция АПОФУС.  

Членове: 1. Йорданка Савчева – гл. експерт в Дирекция СА; 

  2. Йорданка Иванова – счетоводител финанси в Дирекция АПОФУС,  

проведе заседание за извършване на допълнително разпределение на имоти-ПМЛ от ОПФ в съседни на с. 

Тръстеник землища по отношение на посочените в таблица № 1 лица. 

 

Таблица № 1 

№ Заявител вх. № ЕГН/ЕИК 
землище/ № 

на ОЕЗ 
ЖЕ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ерафул ЕООД 53-3290-1/09.03.2020 203036199 ТР/7092-0231 91,2 

2 Сезер Абдулов Широковлиев 94С-2254-1/09.03.2020 8307165348 ТР/7092-0520 47,2 

3 Исмет Юсеинов Юсеинов 94И-26-1/04.03.2020 6803265404 ТР/7092-0460 81,4 

  

Поради недостиг на ПМЛ в землището на с. Тръстеник, не е достигната нормата на чл. 37и, ал. 4 

от ЗСПЗЗ по отношение на притежаваните ЖЕ от горепосочените лица. Със заявление с вх. № 94С-2254-

2/28.05.2020 г. Сезер Абдулов Широковлиев е заявил, че не желае да бъде включен за допълнително 

разпределение на пасища в съседно землище. За останалите двама животновъди, комисията като взе 

предвид полагащата им се площ за ЖЕ по закон, разпределената им с протокол от 04.05.2020 г. на 

настоящата комисия и данните от техните декларации по образец, одобрен и приет с решение № 

504/27.02.2015 г. на Общински съвет Иваново, извърши допълнително разпределение в съседни на с. 

Тръстеник землища, обективирано в таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

ползвател землище 
Имот 

№ КК 

Площ 

дка 

площ в 

ПДП 

дка 

НТП 

К
а

т
. 

Местност 
цена 

лв/дка 

наемна 

цена за 

имота 

лв 

Ерафул ЕООД Мечка 237.1 150,598 79,608 пасище 6 Лагера 12,00 955,30 

Ерафул ЕООД Мечка 290.1 69,297 59,470 пасище 5 Крива долица 12,00 713,64 

    139,078     1668,94 

Исмет Юсеинов Юсеинов Мечка 173.1 299,470 84,138 пасище 6 Лагера 12,00 1009,66 

Исмет Юсеинов Юсеинов Мечка 201.1 20,232 18,201 пасище 6 Павлов бостан 12,00 218,41 

Исмет Юсеинов Юсеинов Пиргово 891.885 190,042 144,542 пасище 6 В село 12,00 1734,50 

    246,881     2962,57 

 

Годишната наемна цена е изчислена по пазарен механизъм чрез изготвени експертни пазарни 

оценки за определяне на справедлива годишна пазарна наемна стойност за отдаване под наем на пасища, 
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мери и ливади от землищата на община Иваново, приети и одобрени като размер на наемна цена от ОбС 

Иваново с решение № 74 по протокол № 9/26.03.2020 г. 

 Въз основа на настоящия протокол и след заплащане, в 7-дневен срок от обявяването му, на 

наемната цена и такса вписване, за разпределените имоти се сключва договор за наем със срок на 

действие 5 (пет) стопански години.  

 Договорът подлежи на вписване в Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. Русе като 

разходите са за сметка на наемателя и се заплащат предварително при подписването на същия. 

 Наемът се заплаща в брой на касата на община Иваново или по банков път IBAN: BG46 CECB 

9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, код на плащане: 444 200. 
 Разходите за вписване на договор са в размер на 10,00 лв (десет лева) и се заплащат в брой на 

касата на община Иваново или по банков път IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00. 

ВАЖНО!!! Неплащането на дължимата наемна цена от кандидата в посочения по-горе срок 

се счита за отказ от сключване на договор за наем или аренда за разпределените имоти. 

В случай, че кандидат не желае да сключи договор за някой от разпределените му имоти, същият 

следва да заяви писмено своя отказ. 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол в два 

еднообразни екземпляра. 

 Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен 

срок пред Районен съд Русе като обжалването не спира изпълнението му, освен ако съдът разпореди 

друго. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Славова - 

ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Й. Савчева -   

  2. Й. Иванова -  

 

 Информацията е заличена на основание чл. 6, 

т. 1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите лица  

Информацията е заличена на основание 

чл. 6, т. 1, б. „д“, предл. второ на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на 

такива данни.  


