
ПРОТОКОЛ № 2 

за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП пасища , мери и ливади , по 

реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 стопанска година за 

индивидуално ползване. 

 

Днес 19.05.2021 г. , комисия назначена със Заповед №РД-01-200 от 25.03.2021г. 

на Кмета на Община Главиница : 

Председател : Айсун Кошуджу – Директор на Дирекция “Стопанско Управление ” 

Членове :  

1. Стоянка Дойчева – юрист на Община Главиница 

2. Гюрхан Бейрул – гл. спец. “ Управление на имоти ” 

3. Йозджан Шабан – Общински съветник 

4. Мюмюн Ефраил – Директор “ОП -КД” 

 

Се събра в 10:00 часа да заседава във връзка с Решение №161  от24.02.2021 г. на 

Общински съвет – гр. Главиница и подадени заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ 

от правоимащите лица с регистрирани животновъдни обекти , за да разпредели 

необходимата площ за всеки кандидат съгласно чл. 37и , ал.4 във връзка с чл.37и, ал.7   

от ЗСПЗЗ и чл.100 , ал.5 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение на свободни 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ,определени за индивидуално 

ползване в съседни землища. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията .   

Комисията пристъпи към допълнително разпределение на пасища , мери и ливади 

в съседни землища на животновъди с регистрирани животновъдни обекти , за които не 

достигат площи в землището където е регистриран животновъдния им обект съобразно 

реда и условията предвидени в чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ по землища както следва :  

1.Землището на с. Падина /ЕКАТТЕ 55138/ 

1.1.По заявление с рег.№ОС-01-22/04.03.2021 г. от Гюлюмсер Шукри Юнуз – видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 30 бр. пасищни животни – 3 бр. 

говеда над 24 месечна възраст - предназначени за мляко, 5 бр. говеда над 24 месечна 

възраст - предназначени за месо,  9 бр. говеда от 6 до 24 месечна възраст - предназначени 

за месо и 13 бр. овце-неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект №7631-01-06 в с. Калугерене, които се приравняват на 15,35 ЖЕ. 

Установено е ,че няма действащи договори за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 

от ЗСПЗЗ. При първоначалното разпределение, съгласно Протокол №1/27.04.2021г., на  

горепосоченото лице са разпределени 29 дка пасища в землището на с.Калугерене от 

полагащите се  257,5 дка .Разликата до 228 дка пасища, мери и ливади приравнени към  

I-VII – ма категория се разпределят в съседното землище - с.Падина, както следва: 



 

2.Землището на с. Долно Ряхово /ЕКАТТЕ 22798/ 

2.1 По заявление с рег. №ОС-01-25/10.03.2021 г. от “ЛИМБАРДИН” ЕООД, 

представлявано от Свилена Петрова Михайлова - видно от официалната справка на 

БАБХ, участникът притежава 185 бр. пасищни животни – 132 бр. говеда над 24 месечна 

възраст – предназначени за месо и 53 бр. говеда от 6 до 24 месечна възраст – 

предназначени за месо , регистрирани в животновъден обект № 7610-0099 в с. Зафирово, 

които се приравняват на 163,8 ЖЕ. Установено е ,че има действащи договори за наем по 

реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ , с наета площ  1 124 дка пасища, мери и 

ливади. При  първоначалното разпределение, съгласно Протокол №1/27.04.2021г., на  

горепосоченото лице са разпределени 183 дка пасища в землището на с.Зафирово от 

полагащите се 2 152 дка . Разликата до 1 969 дка пасища, мери и ливади приравнени към  

I-VII – ма категория се разпределят в съседното землище - с.Долно Ряхово, както следва: 

  

3.Землището на с. Стефан Караджа /ЕКАТТЕ 69184/ 

По заявление с рег. № ОС-01-27/10.03.2021 г .от  “ЕЛДОРАДО 65” ЕООД ,  

представлявано от Сергей Димов Емилов - видно от официалната справка на БАБХ, 

участникът притежава 57 бр. пасищни животни – 28 бр. говеда над 24 месечна възраст –

предназначени за мляко и 29 бр. говеда  от 6 до 24 месечна възраст – предназначени за 

мляко , регистрирани в животновъден обект №7634-0087 в с. Осен, които се приравняват 

на 45,4 ЖЕ. Установено е ,че няма действащи договори за наем по реда и условията на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. При  първоначалното разпределение, съгласно Протокол 

№1/27.04.2021г., на  горепосоченото лице не са разпределени пасища, поради недостиг в 

землището на с.Осен. Полагат се  до 454 дка пасища, мери и ливади приравнени към  I-

VII – ма категория и се разпределят в съседното землище - с. Стефан Караджа, както 

следва: 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Падина МЕРА 55138.15.35 9 728  

Падина МЕРА 55138.15.34 85 766  

Падина МЕРА 55138.8.101 10 156  

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Долно Ряхово БАБА ВЕРА 22798.26.61 69 888  

Долно Ряхово ГОЛЕМИЯ 

БЛОК 

            22798.5.150 278 215  

Долно Ряхово ГОЛЕМИЯ 

БЛОК 

22798.6.155 49 228  

Долно Ряхово БОЯТА 22798.9.160 68 858  

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Стефан 

Караджа 

ГОЛЕМИЯ 

БЛОК 

69184.99.10 13 051  



 

 

Председателят на комисията предлага всички разпределени пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд на животновъди с регистрирани 

животновъдни обекти да бъдат гласувани.  

 

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно. 

 

Настоящият Протокол е завършен на 19.05.2021г. след заседаване на 

комисията назначена със Заповед № РД-01-200 от 25.03.2021 г .на Кмета на Община 

Главиница.  

Протоколът може да бъде обжалван по отношение на площта на 

разпределение в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в чл.37и, 

ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд Тутракан, като обжалването не спира 

изпълнението му, освен ако съдът не разпореди друго. 

 

 

Комисия : 

Председател :Айсун Кошуджу –   /П/ 

Членове :  

1.Стоянка Дойчева – /П/ 

 

2.Гюрхан Бейрул – /П/ 

 

3.Йозджан Шабан – /П/ 

 

4.Мюмюн Ефраил – /П/ 

 

Стефан 

Караджа 

ЧАНАК 

ЧАЛАР-

КУЛАКА 

69184.32.60 103 435 


