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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 2022/2023 стопанска година 

за индивидуално ползване. 

 

Днес 31.05.2022 г. , 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 ”  

     Се събра в 10:00 часа да заседава във връзка с Решение № 249 от 23.02.2022 г. на 

Общински съвет – 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 имоти с НТП “ 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 имоти с НТП “ 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. Косара / ЕКАТТЕ 38707 / 

1.1 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. При 

първоначалното разпределение, съгласно Протокол №1 от 29.04.2022г., на  горепосоченото 

лице са разпределени 748,213 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” в землището на гр. 
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Главиница от полагащите се  1004 дка. Разликата до 255,787 дка имоти с НТП “ Пасища, мери 

и ливади” приравнени към  I-VII – ма категория се разпределят в землището на с. Косара, както 

следва: 

 

 

 

 

 2.Землището на с. Звенимир / ЕКАТТЕ 30507 / и с. Зарица / ЕКАТТЕ 31406 / 

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. При първоначалното разпределение, съгласно 

Протокол №1 от 29.04.2022г., поради недостиг на имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” в 

землището на с. Зебил, подходящи за паша на животни (обрасли с храсти и дървесина), не е 

направено разпределение. 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, 

които се разпределят в землищата на с. Звенимир и с. Зарица, както следва : 

  

 

 

 

 

 

 

3.Землището на с. Богданци /ЕКАТТЕ 04670/ 

 

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 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Косара Екин Пънаръ 38707.20.37 13.873 

Косара Ял Дермени 38707.20.48 102.387 

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Звенимир Мера 30507.21.53 104.138 

Звенимир Мера 30507.28.57 176.427 

Зарица Йол Бойу 31406.11.41 56.248 
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условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изтича на 01.10.2022 г. При  първоначалното 

разпределение, съгласно Протокол №1 от 29.04.2022г., на  горепосоченото лице са 

разпределени 439, 141 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” в землището на с. Черногор 

от полагащите се  558,500 дка. Разликата до 119,359 дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” 

приравнени към  I-VII – ма категория се разпределят в землището на с. Богданци, както следва: 

 

3.Землището на с. Осен / ЕКАТТЕ 54078 / 

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. При  първоначалното разпределение, съгласно Протокол 

№1 от 29.04.2022г., на  горепосоченото лице са разпределени 223, 519 дка имоти с НТП “ 

Пасища, мери и ливади” в землището на с. Осен от полагащите се  508 дка. Разликата до 181,046 

дка имоти с НТП “ Пасища, мери и ливади” приравнени към  I-VII – ма категория се разпределят 

в землището на с. Осен, както следва: 

 

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 31.05.2021г. след заседаване на комисията 

назначена със Заповед № РД-01-132 - 1 от 29.03.2022 г. на Кмета на Община Главиница.  

Населено място Местност Идентификатор Площ (дка) 

Богданци Куйлука 04670.32.158 104.497 

Богданци Калчеви ниви 04670.2.8 12.202 

Населено място   Местност       Идентификатор          Площ (дка) 

           Осен    Кулаците            54078.19.9 34.069 
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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 : Таир Махмуд - /П/ 

Членове :  

1.Гюрхан Бейрул - /П/ 

 

2.Йозджан Шабан - /П/ 

 

3.Мюмюн Ефраил - /П/ 
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