
 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

_____________________________________________ 

 

 
                                                   УТВЪРЖДАВАМ: 

        КМЕТ НА ОБЩИНА :            /П/ 

                                                         /Неждет Джевдет/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 11.02.2021 в 10:00 часа, на основание чл.37м от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-01-72 от 10.02.2021 година на кмета на Община 

Главиница, в сградата на Общината се събра комисия в състав: 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюзан Хасан – заместник-кмет „Стопански дейности“ 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.Таир Махмуд – Юрисконсулт “Общинска собственост” 

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

 

 Се събра и извърши ежегодната проверка на всички сключени договори с 

общината за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от Общинския поземлен фонд.  

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Комисията 

констатира, че към 11.02.2021г. община Главиница има сключени 10 (десет) броя 

договори, както следва:  

 

№ Наемател Договор №, 

Допълнително 

споразумение № 

Срок на договора Наета площ /дка/ 

1 Феджредин Хюсеин Хакъ 3924/16.05.2017г. 30.09.2022г. 108,203 

2 Лютфен Лютфи Реджеб 3925/16.05.2017г., 30.09.2022г. 191,743 

3 Йордан Христов Атанасов 3927/16.05.2017г. 30.09.2022г. 1419,368 

4 Наим Исмаил Хасан 3928/16.05.2017г. 30.09.2022г. 117,319 

5 Айнур Ридван Денизлери 3929/16.05.2017г. 30.09.2022г. 144,931 

6 Ферад Юсеин Адем 3930/16.05.2017г. 30.09.2022г. 178,508 

7 Лимбардин ЕООД 3932/16.05.2017г., 

4797/05.06.2019 г. 

30.09.2022г. 

     30.09.2024 г. 

482,480 

642,373 

8 Мелекбер Закир Фари 3937/16.05.2017г. 30.09.2022г. 203,00 

9 Ерол Тасин Хюсеин 4380/22.05.2018г. 30.09.2023г. 384,721 

Въз основа на генерираните справки с детайли за ползване на пасища, мери и 

ливади, предоставена от МЗХ с данни към 10.02.2021г. официалната справка от сайта 

наБАБХ и сключените договори, комисията извърши проверка на всички договори и ко 

нстатира следното: 



 

 

1. По Договор № 3924/16.05.2017г.,  за  отдаване под наем на общински пасища 

мери и ливади, сключен с ЗП Феджредин Хюсеин Хакъ с регистриран животновъден 

обект:№7033690001(стар 7618-0107)  в землището на с.Суходол общ.Главиница 

обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система на БАБХ, 

комисията установи следното: 

ЗП Феджредин Хюсеин Хаккъ е наемател на общински пасища, мери и ливади 

с обща площ от 108.203 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Суходол 

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., ЗП Феджредин Хюсеин Хаккъ собственик на ЖО№7033690001(стар 

7618-0107)  в землището на с.Суходол общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Говеда на възраст над 24 месеца , неавтохтонни за мляко – 15 бр./15 ЖЕ ( 1 

ЖЕ/бр.) 

- Говеда на възраст от 6 до 24 месеца , неавтохтонни за мляко - 3 бр./1.8 ЖЕ 

(0.6 ЖЕ/бр.)  

Към момента на проверката наемателят притежава общо 16,8 ЖЕ. 

  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и Договор № 3924/16.05.2017г.,   за отдаване под наем на общински пасища 

мери и ливади, остава непроменен. 

 

2. По Договор №3925/16.05.2017г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Лютфен Лютфи Реджеб с регистриран животновъден 

обект:№0301720044 (стар 7619-0068)  в землището на с.Бащино  общ.Главиница 

обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система на БАБХ, 

комисията установи следното: 

ЗП Лютфен Лютфи Реджеб е наемател на общински пасища, мери и ливади с 

обща площ от 191.743 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Бащино 

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., ЗП Лютфен Лютфи Реджеб собственик на ЖО№0301720044 (стар 7619-

0068)  в землището на с.Бащино общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Овце - неавтохтонни над 12 месеца– 224 бр./33,6 ЖЕ ( 0.15 ЖЕ/бр.) 

- Кози - неавтохтонни над 12 месеца- 3 бр./0.45 ЖЕ (0.15 ЖЕ/бр.)  

Към момента на проверката наемателят притежава общо 34,05 ЖЕ. 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и Договор 3925/16.05.2017г.  за отдаване под наем на общински пасища мери 

и ливади, остава непроменен. 

3. По Договор №3927/16.05.2017г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Йордан Христов Атанасов с регистриран животновъден 

обект:№1503100003 (стар 7630-0017)  в землището на гр.Главиница бивш стопански 

двор  общ.Главиница обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

ЗП Йордан Христов Атанасов е наемател на общински пасища, мери и ливади 

с обща площ от 1419.368 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Черногор 

и гр.Главиница общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ 

към10.02.2021г., ЗП Йордан Христов Атанасов собственик на ЖО№№1503100003 

(стар 7630-0017)  в землището на с.Черногор и гр.Главиница общ.Главиница 

обл.Силистра, притежава: 



 

 

- Говеда от 6 до 24 месеца, неавтохтонни за мляко – 24 бр./14,4 ЖЕ ( 0.6 

ЖЕ/бр.) 

- Говеда над 24 месеца, неавтохтонни за мляко- 104 бр./104 ЖЕ ( 1 ЖЕ/бр.) 

- Биволи над 24 месеца , неавтохтонни – 2 бр./2 ЖЕ (1 ЖЕ/бр.) 

- Биволи от 6 до 24 месеца , неавтохтонни – 1 бр./1 ЖЕ (1 ЖЕ/бр.)  

- Овце - неавтохтонни над 12 месеца – 112бр./16,8 ЖЕ (0.15 ЖЕ/бр.) 

- Кози – неавтохтонни над 12 месеца – 92 бр./13,8 ЖЕ (0,15 ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 151,6 ЖЕ. 

  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и Договор №3927/16.05.2017г. за отдаване под наем на общински пасища 

мери и ливади, остава непроменен. 

 

 

4. По Договор №3928/16.05.2017г. и допълнително споразумение от 10.03.2020 г . за  

отдаване под наем на общински пасища мери и ливади, сключен с ЗП Наим Исмаил 

Хасан с регистриран животновъден обект:№3068900010 (стар 7641-0125)  в 

землището на с.Зебил  общ.Главиница обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

ЗП Наим Исмаил Хасан е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от 117,319 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Звенимир и с.Зарица 

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., ЗП Наим Исмаил Хасан собственик на ЖО№3068900010 (стар 7641-

0125)  в землището на с.Зебил общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Говеда над 24 месеца , неавтохтонни за месо – 10 бр./ 10 ЖЕ (1 ЖЕ/бр.) 

- Говеда от 6 месеца до 24 месеца, неавтохтонни за месо – 3 бр./  1,8 ЖЕ ( 0,6 

ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо   11,8 ЖЕ. 

  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и Договор №3928/16.05.2017г. за отдаване под наем на общински пасища 

мери и ливади, остава непроменен. 

 

 

5. По Договор №3929/16.05.2017г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Айнур Ридван Денизлери с регистриран животновъден 

обект:№3555440056 (стар 7631-0122)  в землището на с.Калугерене  общ.Главиница 

обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система на БАБХ, 

комисията установи следното: 

ЗП Айнур Ридван Денизлери е наемател на общински пасища, мери и ливади с 

обща площ от 144.931 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Калугерене и 

с.Ножарево общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., ЗП Айнур Ридван Денизлери собственик на ЖО№3555440056 (стар 

7631-0122)  в землището на с.Калугерене общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Овце- неавтохтонни над 12 месеца - 145 бр./21,75 ЖЕ ( 0.15 ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 21,75 ЖЕ. 

  



 

 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и Договор №3929/16.05.2017г. за отдаване под наем на общински пасища 

мери и ливади, остава непроменен. 

 

 

6. По Договор №3930/16.05.2017г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Ферад Юсеин Адем с регистриран животновъден 

обект:№3555470081 (стар 7631-0090)  в землището на с.Калугерене  общ.Главиница 

обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система на БАБХ, 

комисията установи следното: 

ЗП Ферад Юсеин Адем е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от 178,508 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Калугерене и 

с.Ножарево общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., ЗП Ферад Юсеин Адем собственик на ЖО№3555470081 (стар 7631-0090)  

в землището на с.Калугерене общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Говеда над 24 месеца, неавтохтонни за мляко - 6 бр./ 6 ЖЕ ( 1 ЖЕ/бр.) 

- Говеда над 24 месеца, неавтохтонни за месо - 7 бр./ 7 ЖЕ ( 7 ЖЕ/бр.) 

- Говеда от 6 месеца до 24 месеца, неавтохтонни за месо - 6 бр./ 3,6 ЖЕ ( 0,6 

ЖЕ/бр.) 

- Овце над 12 месеца – 6 бр./0,9 ЖЕ (0,15 ЖЕ/ бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 17,5 ЖЕ. 

  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и №3930/16.05.2017г. за отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, остава непроменен. 

 

 

7. По Договор №3932/16.05.2017г. и Договор №4797/05.06.2019г.  за  отдаване под наем 

на общински пасища мери и ливади, сключен с Лимбардин ЕООД с регистриран 

животновъден обект:№3037780107 (стар 7610-0099)  в землището на с.Зафирово  

общ.Главиница обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система 

на БАБХ, комисията установи следното: 

Лимбардин ЕООД е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от 1124,853 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Зафирово 

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021г., Лимбардин ЕООД собственик на ЖО№3037780107 (стар 7610-0099)  в 

землището на с.Зафирово общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Говеда от 6 до 24 месеца, неавтохтонни за месо - 53 бр./ 31,8 ЖЕ ( 0.6 ЖЕ/бр.) 

- Говеда над 24 месеца, неавтохтонни за месо - 132 бр./ 132 ЖЕ ( 1 ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 163,8 ЖЕ. 

  

 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ , Договор №3932/16.05.2017г. и Договор №4797/05.06.2019г.  за отдаване под 

наем на общински пасища мери и ливади, остава непроменен. 

 

 

 



 

 

8. По Договор №3937/16.05.2017г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Мелекбер Закир Фари с регистриран животновъден 

обект:№5407880032 (стар 7634-0044)  в землището на с.Осен  Бивш Стоп. Двор  

общ.Главиница обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система 

на БАБХ, комисията установи следното: 

ЗП Мелекбер Закир Фари е наемател на общински пасища, мери и ливади с 

обща площ от 203.000 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Осен  

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2021.г., ЗП Мелекбер Закир Фари собственик на ЖО№5407880032 (стар 7634-

0044)  в землището на с.Осен общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Овце - неавтохтонни  над 12 месеца - 201 бр./30,15 ЖЕ ( 0.15 ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 30,15 ЖЕ. 

  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и №3937/16.05.2017г. за отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, остава непроменен. 

 

9. По Договор №4380/22.05.2018г. за  отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, сключен с ЗП Ерол Тасин Хюсеин с регистриран животновъден 

обект:№3068940003 (стар 7641-0124)  в землището на с.Зебил  общ.Главиница 

обл.Силистра, регистриран  в  Интегрираната информационна система на БАБХ, 

комисията установи следното: 

ЗП Ерол Тасин Хюсеин е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от 384,721 дка. от първа до седма категория, в землището на с.Звенимир 

общ.Главиница обл.Силистра. 

Съгласно справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 

10.02.2020г., ЗП Ерол Тасин Хюсеин собственик на ЖО№3068940003 (стар 7641-

0124)  в землището на с.Зебил общ.Главиница обл.Силистра, притежава: 

- Говеда от 6 до 24 месеца за мляко - 5 бр./3 ЖЕ ( 0.6 ЖЕ/бр.) 

- Говеда над 24месеца за мляко - 35 бр./ 35 ЖЕ ( 1 ЖЕ/бр.) 

Към момента на проверката наемателят притежава общо 38 ЖЕ. 

  

 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ и №4380/22.05.2018г. за отдаване под наем на общински пасища мери и 

ливади, остава непроменен. 

 

 

Протоколът от проверката се обявява на интернет страницата на Община 

Главиница. 

Същият може да се обжалва от заинтересованите в 14/четиринадесет/ - дневен 

срок. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

 

    

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/     

                                                                                           /Сюзан Хасан/ 

                                                  

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                          /п/ 

             /Таир Махмуд/ 

 

                                                                                                       2                   /п/ 

                                                                                                                    /Гюрхан Бейрул/ 

                                                                                                        

                                                                                                        

 


