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ПРОТОКОЛ № 1 

За извършено разпределение на имоти с НТП-пасища, мери и ливади ,по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 стопанска година- 

индивидуално ползване 

 

Днес 27.04.2021 г. , на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),в изпълнение на Решение №161/24.02.2021г . 

на Общински съвет Главиница, се проведе заседание на  комисия, назначена със Заповед 

№ РД-01-200 от 25.03.2021 г .на Кмета на Община Главиница в състав: 

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” 

Комисията констатира ,че в законоустановения срок – от 01 до 10 март 2021 г.,в 

деловодството на община Главиница са входирани осем броя заявления от регистрирани 

животновъди както следва : 

1. Заявление с рег.№ОС-01-21/04.03.2021 г. от Серпил Халит Садък  

2. Заявление с рег.№ОС-01-22/04.03.2021 г. от Гюлюмсер Шукри Юнуз  

3. Заявление с рег. №ОС-01-21/08.03.2021 г. от Шефкет Салиибрям Али  

4. Заявление с рег. № ОС-03-5/09.03.2021 г. от Мелекбер Закир Фари  

5. Заявление с рег. №ОС-01-25/10.03.2021 г. от “ЛИМБАРДИН” ЕООД  , 

представлявано от Свилена Петрова Михайлова  

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

представлявано от Сергей Димов Емилов  

7. Заявление с рег.№ОС-01-28/10.03.2021 г. от Лютфен Лютфи Реджеб  

8. Заявление с рег. №ОС-01-29/10.03.2021 г .от “ДАНКРИС 92 ” ЕООД , 

представлявано от Янко Крумов Петров  

Извън срока по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ е постъпило Заявление с рег.№ОС-01-

32/12.03.2021 г. от Кристиян Йорданов Николов, по което комисията реши да не извърши 

разпределение на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд. Заявителят следва 

да бъде уведомен, че след приключване на разпределението, останалите свободни 

пасища ще бъдат обявени на търг, в който може да участва. 

След като станаха известни имената на кандидатите, членовете на комисията 

попълниха декларации, че „не са свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с 

участниците в процедурата, съгласно чл.100, ал.1 на ППЗСПЗЗ. 

Всички заявители 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 на ЗСПЗЗ. 
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Комисията се запозна с подадените заявления и ги разпредели по землища. Съгласно 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №161/24.02.2021г  

на Общински съвет Главиница, както и броя ,и вида на регистрираните пасищни 

животни, приравнени към 1 животинска единица (ЖЕ), комисията разгледа поотделно 

всяко едно от тях и определи необходимата площ от общински пасища, мери и ливади за 

всеки животновъд с регистриран животновъден обект в съответното землище. 

Комисията предлага следното разпределение на имоти с НТП – пасища , мери и 

ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година по землища, 

както следва: 

 

1. Землището на с. Ножарево /ЕКАТТЕ 52338/ 

1.1.По заявление с рег.№ОС-01-21/04.03.2021 г. от  Серпил  Халит Садък – видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 136 бр. пасищни животни – 

овце - неавтохтонни над 12 месечна възраст , регистрирани в животновъден обект 

№7615-0010 в с. Ножарево, които се приравняват на 20,4 ЖЕ. Установено е ,че няма 

действащи договори за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  

горепосоченото лице се полагат до 204 дка пасища, мери и ливади приравнени към  

I-VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

2.Землището на с. Калугерене /ЕКАТТЕ 35554/ 

2.1.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. На  горепосоченото лице се полагат до 257,5 дка пасища, мери и ливади 

приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

Поради недостиг на ПМЛ в землище с. Калугерене, подходящи за паша на животни 

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 228,293 дка следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2020г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от 

ЗСПЗЗ. 

 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Ножарево Мера 52338.40.11 133,537 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Калугерене Мера 35554.50.318 26,767 

с.Калугерене Мера 35554.50.309 2,440 
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3.Землището на с. Бащино /ЕКАТТЕ 03017/ 

3.1 По заявление с рег. №ОС-01-21/08.03.2021 г. от Шефкет Салиибрям Али - видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 14бр. пасищни животни – 11 бр. 

говеда над 24 месечна възраст – предназначени за мляко и 3 бр. говеда от 6 до 24 месечна 

възраст –предназначени за мляко, регистрирани в животновъден обект №7619-0040 в с. 

Бащино, които се приравняват на 12,8 ЖЕ. Установено е ,че няма действащи договори за 

наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото лице се полагат 

до 128 дка пасища, мери и ливади приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, 

както следва: 

 

3.2 По заявление с рег.№ОС-01-28/10.03.2021 г. от Лютфен Лютфи Реджеб- видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 247 бр. пасищни животни –  244 

бр. овце – неавтохтонни над 12 месечна възраст и 3 бр. кози – неавтохтонни , над 12 

месечна възраст  регистрирани в животновъден обект № 7619-0068 в с. Бащино, които се 

приравняват на 37,05 ЖЕ. Установено е ,че има действащи договори за наем по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ , с наета площ  191,743 дка пасища, мери и ливади. 

На  горепосоченото лице се полагат до 167 дка пасища, мери и ливади приравнени към  

I-VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

4.Землището на с. Зафирово /ЕКАТТЕ 30377/ 

4.1 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. На  горепосоченото лице се полагат до 2 152 дка пасища, мери и ливади 

приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Бащино Мера част от имот №03017.4.212 

физически блок-125 и 148 

128 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с. Бащино Мера част от имот №03017.4.212 

физически блок-154 

167 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка.) 

с.Зафирово Амзова Курия 30377.61.193 183.086 
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Поради недостиг на ПМЛ в землище с. Зафирово, подходящи за паша на животни 

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 1 968 дка следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2020г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от 

ЗСПЗЗ. 

 

5.Землище с. Осен / ЕКАТТЕ 54078 / 

5.1 По заявление с рег. № ОС-03-5/09.03.2021 г. от Мелекбер Закир Фари - видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 201 бр. пасищни животни – овце- 

неавтохтонни над 12 месечна възраст , регистрирани в животновъден обект № 7634-0044 

в с. Осен, които се приравняват на 30,15 ЖЕ. Установено е ,че има действащи договори 

за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ , с наета площ  203 дка пасища, 

мери и ливади. На  горепосоченото лице се полагат до 98,5 дка пасища, мери и ливади 

приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

5.2 По заявление с рег. №ОС-01-29/10.03.2021 г .от “ДАНКРИС 92 ” ЕООД , 

представлявано от Янко Крумов Петров - видно от официалната справка на БАБХ, 

участникът притежава 30 бр. пасищни животни – овце – неавтохтонни над 12 месечна 

възраст ,регистрирани в животновъден обект № 7634-0045 в с. Осен, които се 

приравняват на 4,5 ЖЕ. Установено е ,че няма действащи договори за наем по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото лице се полагат до 45 дка 

пасища, мери и ливади приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, както 

следва: 

 

5.3. 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. На  горепосоченото лице се полагат  до 454 дка пасища, мери и 

ливади приравнени към  I-VII – ма категория. 

Поради недостиг на ПМЛ в землище с. Осен, подходящи за паша на животни /обрасли с 

храсти и дървесина/,следва да се пристъпи към последващо разпределение  до 

01.06.2020г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Осен Край село част от имот №54078.19.1 95 дка 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Осен Край село част от имот №54078.19.1 45 дка 
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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 27.04.2021.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/ 

 

 

-  

 

 

 


