
АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336/62201,62139 ; ФАКС:0336/62872

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg 

П Р О Т О К О Л 

Днес 24.04.2019 г. от 10.00 часа, в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община 
Първомай, в изпълнение на Заповед № РД–15-187/01.04.2019 г. на Кмета на Общината, се събра 
комисия в състав:
Председател : Димитър Недев – зам. кмет на Община Първомай; 
Членове :      1. Петя Павлова – гл.юрисконсулт в отдел „ПО” при ОбА – Първомай; 

2. Мариана Янева – директор дирекция ОССИД при ОбА –Първомай; 
3. Гинка Попова – гл.експерт „Земеделие”при ОбА –Първомай; 
4. Али Баджаклъ – кмет с.Буково, Община Първомай, 

която разгледа постъпилите заявления по чл.37и от ЗСПЗЗ за землище с.Буково и да определи 
необходимата площ за всеки кандидат подал заявление, който има регистриран животновъден 
обект в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание 
пасища, мери и ливади. 

Комисията констатира, че за землище с.Буково, общ.Първомай е депозирано 1 /едно/ 
заявление, а именно: 

№ 
ЗАЯВИТЕЛ 
ЕГН/ЕИК 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЖИВ. ОБЕКТ № 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.№/ ДАТА 

1 Катя Иванова с.Буково 
4295-0179

88-04-2/14.03.2019г. 
С пощенско клеймо от 
11.03.2019г. /последен срок/ 

І. Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието и редовността на подаденото 
заявление за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 
землище с.Буково.  

След като се запозна подробно със заявлението (образец, одобрен със Заповед № РД 46-
90/26.02.2016г. на МЗХ) и приложените документи, комисията установи, че същите са подадени 
в законоустановения срок – 11.03.2019г. /съгласно пощенско клеймо/ и към тях са приложени 
изискуемите документи: Приложение № 1 (образец, одобрен със Заповед № РД 46-
55/08.02.2019г. на МЗХ) и Приложение № 2 (образец, одобрен със Заповед № РД 46-
90/26.02.2016г. на МЗХ). 

Във връзка с изискването на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни 
задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2., е изискана информация по служебен 
път от компетентните администрации. 

На база получената информация от ОД на ДФ”Земеделие” гр.Пловдив /вх.№ 98-00-
3/27.03.2019г./ и  в ОД”Земеделие” гр.Пловдив /вх.№ 24-00-63/21.03.2019г./, се констатира, че 
Катя Иванова: 

- няма просрочени задължения по краткосрочни или инвестиционни кредити към ОД на 
ДФ”Земеделие” гр.Пловдив;  



- няма просрочени и/или изискуеми задължения за наем на земеделска земя от ДПФ по 
сключени договори в ОД”Земеделие” гр.Пловдив на територията на област Пловдив за периода 
2002г. до настоящия момент; няма прекратени договори за ползване на земи от ДПФ на 
територията на област Пловдив, сключени в ОД”Земеделие” гр.Пловдив, поради 
неиздължаване на парични задължения по тях; няма неизплатени суми по чл.34, ал.6, във вр. с 
ал.8 от ЗСПЗЗ и такива за земите по чл.37в, ял.3, т.2 от ЗСПЗЗ на територията на област 
Пловдив за периода от 24.05.2011г. до настоящия момент.  

Няма задължения към общинския поземлен фонд на община Първомай, съгласно 
удостоверение, издадено от Община Първомай. 

Съгласно Удостоверение № 6610005411/24.04.2019г. на отдел „Местни приходи” към 
ОбА гр.Първомай, Катя Иванова към 24.04.2019г. има задължения за данък върху недвижим 
имот /ДНИ/ и такса битови отпадъци /ТБО/, както следва: 

- ДНИ в размер – 4,82 лв. /главница – 4,32 лв. и лихва – 0,50 лв./; 
- ТБО в размер – 12,34 лв. /главница – 11,06 лв. и лихва – 1,28 лв./.  
-    Общите данъчните задължения на Катя Иванова към община Първомай са в размер 
на 17,16 лв. 
 Съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ „пасища, мери и ливади от държавния и общинския 

поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 
задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2.”. 

Предвид гореописаните данъчни задължения към община Първомай и императивната 
разпоредба на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, че лицата следва да нямат данъчни задължения,  
комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
Не разпределя пасища, мери и ливади в землището на с.Буково за Катя Иванова, поради 

наличието й на данъчни задължения към община Първомай. 

Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ да се обяви в кметството на съответното 
землище и да се публикува на интернет страницата на Община Първомай. Същият може да се 
обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обявяването му пред Районен съд 
гр.Първомай. 

КОМИСИЯ:  
Председател : ……П……… 

Членове : 1. ………П……… 

                   2. ………П……… 

                   3. ………П……… 

       4. ………П……… 

                  5. ………П…….… 

   Одобрил протокола: ………П…….. 
ДИМИТЪР НЕДЕВ 
Зам.кмет на Община Първомай и 
изпълняващ функциите на Кмет на  
Общината, съгласно Заповед №РД-15-228/22.04.2019г.


