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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 2022/2023 година за индивидуално 

ползване 

 

Днес, 29.04.2022 г., на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 249 от 23.02.2022 г. на Общински 

съвет - Главиница, се проведе заседание на  комисия, назначена със Заповед № РД-01-132 - 1 от 

29.03.2022 г. на Кмета на Община Главиница в състав: 

Председател : Таир Махмуд – Юрисконсулт в отдел “ Общинска собственост ”      

Членове :  

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

2. Йозджан Шабан – Общински съветник 

3. Мюмюн Ефраил – Директор на ОП “ Общински имоти и комунални дейности ”  

Комисията констатира, че в законоустановения срок – от 01 до 10 март 2022 г., в 

деловодството на Община Главиница са входирани 14 (четиринадесет) броя заявления от 

регистрирани животновъди както следва : 

1. Заявление с рег.№ ОС-03-11 от 02.03.2022 г. от Серпил Халит Садък  

2. Заявление с рег.№ ОС-03-12 от 07.03.2022 г. от “ЛИМБАРДИН” ЕООД представлявано 

от Валентин Станчев Марчев  

3. Заявление с рег. № ОС-03-13 от 07.03.2022 г. от Ферад Юсеин Адем 

4. Заявление с рег. № ОС-03-14 от 07.03.2022 г. от Йордан Христов Атанасов 

5. Заявление с рег. № ОС-03-15 от 07.03.2022 г. от Йордан Христов Атанасов   

6. Заявление с рег. № ОС-03-16 от 07.03.2022 г .от  Кристиян Йорданов Николов 

7. Заявление с рег.№ ОС-03-17 от 07.03.2022 г. от Айнур Ридван Денизлери 

8. Заявление с рег. № ОС-03-20 от 07.03.2022 г .от “АЛЕКСАНДРОВ 2020 ” ООД, 

представлявано от Свилен Александров Александров 

9. Заявление с рег.№ ОС-03-21 от 08.03.2022 г. от Хайридин Амди Мехмед 

10. Заявление с рег.№ ОС-03-22 от 08.03.2022 г. от Мелекбер Закир Фари 

11. Заявление с рег.№ ОС-03-23 от 09.03.2022 г. от Айлин Мюмюн Етем 
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12. Заявление с рег.№ ОС-03-24 от 09.03.2022 г. от “ЕЛДОРАДО 65” ЕООД,  

представлявано от Сергей Димов Емилов  

13.  Заявление с рег.№ ОС-03-30 от 09.03.2022 г. от Лютфен Лютфи Реджеб 

14. Заявление с рег.№ ОС-03-31 от 10.03.2022 г. от Наим Исмаил Хасан 

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. 

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 № 249 от 23.02.2022 на 

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

приравнени към 1 (една) животинска единица (ЖЕ), комисията разгледа поотделно всяко едно 

от тях и определи необходимата площ от имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади ” от общинския 

поземлен фонд 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 2022/2023 година по землища, както 

следва: 

 

1.Землището на с. Ножарево /ЕКАТТЕ 52338/ 

1.1 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-11 от 02.03.2022 г. от Серпил Халит Садък  – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 137 (сто тридесет и седем) бр. 

пасищни животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект  № 5233800016 (стар 7615-0010) в с. Ножарево, които се приравняват на 

20,55 ЖЕ. Установено е, че Серпил Халит Садък има действащ договор за наем по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, с наета площ от 133,557 дка. На  горепосоченото лице се 

полагат до 205,500 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд 

приравнени към  I-VII – ма категория. 

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

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 71, 943 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

1.2 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-23 от 09.03.2022 г. от Айлин Мюмюн Етем -  видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 36 (тридесет и шест) бр. пасищни 

животни - говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за месо - 5 бр., говеда 

от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за мляко – 10 бр., говеда над 24 

месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за мляко - 27 бр., регистрирани в животновъден 

обект  № 5233800001 (стар 7615-0015) в с. Ножарево, които се приравняват на 36 ЖЕ. 

Установено е, че Айлин Мюмюн Етем няма действащ договор за наем по реда и условията на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото лице се полагат 390 дка имоти с НТП “ Пасища, мери 

и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – ма категория и разпределени, 

както следва: 
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Поради недостиг на ПМЛ в землище с. Ножарево, подходящи за паша на животни 

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 286, 305 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

2.Землището на с. Зафирово /ЕКАТТЕ 30377/ 

2.1 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-12 от 07.03.2022 г. от “ЛИМБАРДИН” ЕООД 

представлявано от Валентин Станчев Марчев - видно от официалната справка на БАБХ, 

участникът притежава 229 (двеста двадесет и девет) бр. пасищни животни – говеда от 6 до 24 

месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за месо - 67 бр. и говеда над 24 месечна възраст, 

неавтохтонни предназначени за месо – 162 бр., регистрирани в животновъден обект № 

3037780107 (стар 7610-0099)  в с. Зафирово, които се приравняват на 202,2 ЖЕ. Установено е, 

че “ЛИМБАРДИН” ЕООД представлявано от Валентин Станчев Марчев има действащ договор 

за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, с наета площ от 642,373 дка. На  

горепосоченото лице се полагат до 4,044 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 2 918, 982 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

3.Землището на с. Калугерене /ЕКАТТЕ 35554/   

3.1. По заявление с вх. рег.№ ОС-03-13 от 07.03.2022 г. от Ферад Юсеин Адем – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 21 (двадесет и един) бр. пасищни 

животни – говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за месо - 5 бр., 

говеда над 24 месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за месо - 8 бр., говеда над 24 

месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за мляко - 2 бр., ДПЖ – неавтохтонни над 12 

месечна възраст – 6 бр., регистрирани в животновъден обект  № 3555470081 (стар 7631-0090) 

в с. Калугерене, които се приравняват на 15,9 ЖЕ. Установено е, че действащият договор на 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Ножарево Мера 52338.40.8 20,466 

с.Ножарево Мера 52338.40.9 33,562 

с.Ножарево Мера 52338.40.13 49,667 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка.) 

с. Зафирово Райделю 30377.7.117 6,403 

с. Зафирово Амзова курия 30377.11.40 47,030 

с. Зафирово Амзова курия 30377.11.42 67,860 

с. Зафирово До гробището 30377.1.44 26,529 

с. Зафирово Богдански блок 30377.1.52 18,905 

с. Зафирово Богдански блок 30377.101.11 125,008 

с. Зафирово Богдански блок 30377.1.207 83,557 

с. Зафирово Богдански блок 30377.1.209 107,353 
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Ферад Юсеин Адем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г. На  

горепосоченото лице се полагат до 289 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от 

общинския поземлен фонд 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 160, 105 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

3.2 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-17 от 07.03.2022 г. от Айнур Ридван Денизлери – 

видно от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 174 (сто седемдесет и четири) 

бр. пасищни животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект  № 3555440086 (стар 7631-0122) в с. Калугерене, които се приравняват на 

26,1 ЖЕ. Установено е, че действащият договор на Айнур Ридван Денизлери по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г. На  горепосоченото лице се полагат 

до 261 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд 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 149, 588 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

4.Землището на с. Коларово /ЕКАТТЕ 37993/ 

4.1По заявление с вх. рег.№ ОС-03-21 от 08.03.2022 г. от Хайридин Амди Мехмед – 

видно от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 79 (седемдесет и девет) бр. 

пасищни животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект  № 3799360036 (стар 7613-0075) в с. Коларово, които се приравняват на 

11,85 ЖЕ. Установено е, че Хайридин Амди Мехмед няма действащ договор за наем по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото лице се полагат до 118,500 дка имоти 

с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – ма 

категория и разпределени, както следва: 

 

 

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

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 59, 697 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Калугерене Мера 35554.90.311 1,376 

с.Калугерене Мера 35554.40.313 127,519 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Калугерене Мера 35554.5.302 107,364 

с.Калугерене Мера 35554.90.312 4,048 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с. Коларово Старите лозя 37993.40.117 58, 803 
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5.Землище с. Осен / ЕКАТТЕ 54078 / 

5.1 По заявление с вх .рег.№ ОС-03-22 от 08.03.2022 г. от Мелекбер Закир Фари – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 193 (сто деветдесет и три) бр. 

пасищни животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект  № 540780032 (стар 7634-0044) в с. Осен, които се приравняват на 28,95 

ЖЕ. Установено е ,че Мелекбер Закир Фари има действащ договор за наем по реда и условията 

на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, с наета площ от 95 дка. На  горепосоченото лице се полагат до 289,500 

дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-

VII – ма категория и разпределени, както следва: 

 

 

5.2 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-24 от 09.03.2022 г. от “ ЕЛ ДОРАДО 65 ” ЕООД, 

представлявано от Сергей Димов Емилов – видно от официалната справка на БАБХ, участникът 

притежава 57 (петдесет и седем) бр. пасищни животни – говеда от 6 до 24 месечна възраст, 

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

предназначени за мляко – 20 бр., говеда над 24 месечна възраст, неавтохтонни  предназначени 

за мляко - 28 бр., регистрирани в животновъден обект  № 5407850037 (стар 7634-0087) в с. 

Осен, които се приравняват на 45,5 ЖЕ. Установено е ,че “ ЕЛ ДОРАДО 65 ” представлявано 

от Сергей Димов Емилов има действащ договор за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ, с наета площ от 103,435 дка. На  горепосоченото лице се полагат до 508 дка имоти с 

НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – ма 

категория и разпределени, както следва: 

 

 

 

 

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

храсти и дървесина/, за останалите 181,046 дка, следва да се пристъпи към последващо 

разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

6.Землището на с. Бащино /ЕКАТТЕ 03017/ 

6.1 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-30 от 09.03.2022 г. от Лютфен Лютфи Реджеп  – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 211 (двеста и единадесет) бр. пасищни 

животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в животновъден обект  

№ 0301720044 (стар 7619-0068) в с. Бащино, които се приравняват на 31,65 ЖЕ. Установено е, 

че Лютфен Лютфи Реджеп има действащ договор за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ, с наета площ от 125 дка. На  горепосоченото лице се полагат до 316,500 дка имоти с 

НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – ма 

категория и разпределени, както следва: 

 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Осен Край село 54078.19.1 194,500 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Осен Край село 54078.19.7 56,393 

с.Осен Кулаците 54078.22.8 167,126 
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7.Землището на с. Зебил /ЕКАТТЕ 30689/ 

7.1 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-31 от 10.03.2022 г. от Наим Исмаил Хасан  – видно от 

официалната справка на БАБХ, участникът притежава 29 (двадесет и девет) бр. пасищни 

животни – говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за месо – 15 бр., 

говеда над 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за месо – 14бр., регистрирани в 

животновъден обект  № 3068900010 (стар 7641-0125) в с. Зебил, които се приравняват на 23 

ЖЕ. Установено е, че действащият договор на Наим Исмаил Хасан по реда и условията на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г. На  горепосоченото лице се полагат до 460 дка 

имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – 

ма категория. 

 

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

с храсти и дървесина/, следва да се пристъпи към последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в 

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

 

8.Землището на гр. Главиница /ЕКАТТЕ 15031/ 

8.1 По заявление с вх. рег.№ ОС-03-14 от 07.03.2022 г. от Йордан Христов Атанасов  – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 107 (сто и седем) бр. пасищни 

животни – говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за месо – 3 бр., 

говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за мляко – 18 бр., говеда над 

24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за мляко – 84бр. и биволи над 24 месечна 

възраст – 2 бр.  регистрирани в животновъден обект  № 1503100003 (стар 7630-0017) в гр. 

Главиница, които се приравняват на 98,6 ЖЕ. Установено е, че действащият договор на Йордан 

Христов Атанасов по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г. На  

горепосоченото лице се полагат до 1 004 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от 

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

 

 

 

 

 

 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с.Бащино Мера 03017.40.202 16,841 

с.Бащино Мера 03017.40.209 143,493 

с.Бащино Мера 03017.5.204 31,454 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.28.103 47,057 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.30.110 42,495 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.28.67 55,243 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.28.105 20,147 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.1.125 3,725 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.36.207 121,985 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.1.206 251,450 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.1.210 93,574 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.15.110 42,528 
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Поради недостиг на ПМЛ в землище гр. Главиница, подходящи за паша на животни 

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 255,787 дка следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

8.2 По заявление с вх.рег.№ ОС-03-16 от 07.03.2022 г. от Кристиян Йорданов Николов  – 

видно от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 79 (седемдесет и девет) бр. 

пасищни животни – ДПЖ – неавтохтонни над 12 месечна възраст, регистрирани в 

животновъден обект  № 1503140002 (стар 7630-0112) в гр. Главиница, които се приравняват на 

11,85 ЖЕ. Установено е, че Кристиян Йорданов Николов  няма действащ договор за наем по 

реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото лице се полагат до 118,500 дка 

имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд приравнени към  I-VII – 

ма категория и разпределени, както следва: 

 

 

Поради недостиг на ПМЛ в землище гр. Главиница, подходящи за паша на животни 

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 55, 213 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

9.Землището на с. Черногор /ЕКАТТЕ 81075/ 

9.1 По заявление с вх.рег.№ ОС-03-15 от 07.03.2022 г. от Йордан Христов Атанасов  – видно 

от официалната справка на БАБХ, участникът притежава 230 (двеста и тридесет) бр. пасищни 

животни – говеда от 6 до 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за мляко – 4 бр., 

говеда над 24 месечна възраст, неавтохтонни предназначени за мляко – 22 бр., биволи над 24 

месечна възраст – 1 бр. и ДПЖ неавтохтонни над 12 месечна възраст - 203 бр. регистрирани в 

животновъден обект  № 8107580004 (стар 7614-0086) в с. Черногор, които се приравняват на 

55,85 ЖЕ. Установено е, че действащият договор на Йордан Христов Атанасов по реда и 

условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г.  На  горепосоченото лице се полагат 

до 558,500 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” от общинския поземлен фонд 

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

 

 

 

 

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

/обрасли с храсти и дървесина/, за останалите 119,359 дка, следва да се пристъпи към 

последващо разпределение  до 01.06.2022 г. в съседни землища съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

 

            10.Землището на с. Сокол /ЕКАТТЕ 67828/ 

10.1 По заявление с вх .рег.№ ОС-03-20 от 07.03.2022 г. от “ АЛЕКСАНДРОВ 2020 ” 

ООД представлявано от Свилен Александров Александров - видно от официалната справка на 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.28.102 41,904 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.30.113 28,105 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

гр.Главиница З-ще Главиница 15031.21.106 63, 287 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

с. Черногор Под свинарника 81075.5.544 211,574 

с. Черногор Около гората 81075.8.581 227,567 
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БАБХ, участникът притежава 104 (сто и четири) бр. пасищни животни – говеда от 6 до 24 

месечна възраст, неавтохтонни  предназначени за месо - 48 бр. и говеда над 24 месечна възраст, 

неавтохтонни предназначени за месо – 56 бр., регистрирани в животновъден обект № 

6782860066 (стар 7621-0068)  в с. Сокол, които се приравняват на 84,8 ЖЕ. Установено е, че 

“АЛЕКСАНДРОВ 2020” ООД представлявано от Свилен Александров Александров няма 

действащ договор за наем по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. На  горепосоченото 

лице се полагат до 1 696 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” приравнени към  I-VII – 

ма категория и разпределени, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

с храсти и дървесина/, за останалите 1 516, 265 дка, следва да се пристъпи към последващо 

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

 

Председателят на комисията предлага всички разпределени имоти с НТП “ 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 29.04.2022г., след заседаване на комисията 

назначена със Заповед № РД-01-132-1 от 29.03.2022 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 : 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка.) 

с.Сокол Зеленчукова градина 67828.1.222 31,586 

с.Сокол Пътя Зафирово 67828.1.186 24,662 

с.Сокол Пътя Зафирово 67828.1.187 21,079 

с.Сокол Пътя Зафирово 67828.1.220 0,874 

с.Сокол Пътя Зафирово 67828.1.223 13,221 

с.Сокол Пътя Дичево 67828.3.28 4,696 

с.Сокол Опитите 67828.4.149 18,003 

с.Сокол Опитите 67828.4.147 10,532 

с.Сокол Кулаците 67828.9.1 47,200 

с.Сокол Кулата 67828.10.216 5,882 

с.Сокол Опитите 67828.4.157 2,000 
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Председател :Таир Махмуд – /П/ 

Членове : 

1. Гюрхан Бейрул –  /П/ 

2. Йозджан Шабан –  /П/ 

4.Мюмюн Ефраил –    /П/ 
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