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СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на Община Алфатар 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
за извършено допълнително разпределение на свободни общински пасища и 

мери на  собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ за ползване от стопанската 2019 – 2020 година 

/по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ/ 

 

 

 Днес, 31.05.2019 г. комисия, определена със заповед № РД-182/18.03.2019 г. на 

кмета на Община Алфатар в състав: 

Председател – адв.Пейчо Йовев – юрист на общината 

Членове:  1. Красимира Христова Колева-Славова – Директор на ДСА 

2. Петранка Димитрова Славова – Общински съветник и Председател на 

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа 

и земеделие в Общински съвет Алфатар. 

3. Георги Стоянов Донков – Младши експерт ”Общинска собственост” 

4.Надка Иванова Гаджева – Младши експерт КС, НС , БКС 
 

Се събра, за да извърши допълнително разпределение на свободните 

общински пасища и мери за индивидуално ползване през стопанската 2019 – 2020 

г., съгласно Решение №414 по протокол 048/27.02.2019 г. на ОбС Алфатар, между 

собственици на регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната система на БАБХ, 

по реда на чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ).  

Комисията започна работа в 15,00 часа.  

Свободните пасища и мери на община Алфатар за допълнително разпределение са 

с обща площ от 168,156 дка, по землища, както следва: с.Алеково – 75,710 дка, с.Васил 

Левски – 6,36 дка, с.Кутловица-80,080 дка и с.Чуковец – 6,006 дка. 

 

В общината са постъпили 3 бр. заявления от правоимащите животновъди, които 

заявяват, че желаят да участват в допълнително разпределение на пасища към съседно 

землище на общината, към съседна община или област, както следва: 

1.Заявление с Вх.№1322/27.05.2019 г. от Сечкин С.Ибрям. 

2.Заявление с Вх.№1279/27.05.2019 г. от Инджи С.Мухарем. 

3.Заявление с Вх.№1281/27.05.2019 г. от Ф.М.Махмуд. 

  

        О Б Щ И Н А     А  Л Ф А Т А Р,         О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А                 
7570, гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6                           

факс: 086/ 811 646, тел.централа: 086/ 811 610 

 
факс: /08673/ 26 03, тел.централа: 086/ 811 610 
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Със заявление с Вх.№1280/27.05.2019 г. Гюлнас С.Мехмед заявява, че не желае да 

участва в допълнително разпределение на пасища. 

 

Младен П.Толумбов, Ивелин Б.Драганов и Павел Ст.Пенев не са подали 

заявления, но устно са заявили, че разпределените пасища ги удовлетворяват като площ 

и не желаят да участват в допълнително разпределение на пасища към съседно землище. 

 

Изпратени са писма до кмета на Община Силистра, Община Кайнарджа, Община 

Дулово, Община Тервел с искане на информация за възможностите за разпределение на 

пасища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ към съседно землище, в съседна община.  

Към настоящия момент е получен отговор единствено от община Силистра за 

наличие на свободни пасища. 

 

Във връзка с горепосочените обстоятелства, в изпълнение на задълженията си 

съгласно заповед № РД-182/18.03.2019 г. на кмета на Община Алфатар, на основание 

чл.37и, ал.7, във връзка с чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ,  комисията взе следните  

 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І.Извършва допълнително разпределение на пасищата и мерите между 

правоимащите животновъди, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

землището на Община Алфатар към съседно землище, както следва: 
 

1.Предоставя на Сечкин Сезгин Ибрям, с ЕГН/ЕИК **********, с постоянен 

адрес: с.Бистра, ул.Пета № 10, собственик на животновъден обект с № 0414500048 /стар 

7557-0037/, регистриран в ИИС на БАБХ, в който се отглеждат говеда от 6 до 24 месеца, 

говеда над 24 месеца и овце, които се приравняват на 15,2 ЖЕ, пасища в с.Алеково с 

обща площ 75,710 (седемдесет и пет дка, седемстотин и десет кв.м) дка, както следва: 

 

№  
Имот с № по 

КККР 
Землище Местност Кат. 

Площ 

/дка/ 

Отдавана 

площ /дка/ 
АОС 

1 
Част от 

00240.8.173 
Алеково Текелерето VI 40.007 5.750 279/18.06.18 

2 
Част от 

00240.34.288 
Алеково Юрдексърта VІ 199.227 69.960 245/30.05.18 

ВСИЧКО 75,710 
 

 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на правоимащия се полагат 167,200 дка. След 

извършеното допълнително разпределение общата площ на разпределените пасища на 

С.Ибрям е 148,560 дка, т.е. има недостиг от 18,64 дка (11,15%).  

Комисията определя, в съответствие със заявлението на Сечкин Ибрям, 

разпределената площ на пасищата за окончателна площ за индивидуално ползване  

 
 

2.Предоставя на Инджи Севгин Мухарем, с ЕГН/ЕИК **********, с постоянен 

адрес: с.Черковна, ул.Осма №2, собственик на животновъдния обект в с.Цар Асен, 

ул.Седма №18, с № 7806380036 /стар 7536-0021/, регистриран в ИИС на БАБХ, в който 

се отглеждат говеда над 24 месеца, които се приравняват на 25 ЖЕ, пасища с обща 

площ 52,446 (петдесет и два дка, четиристотин четиридесет и шест кв.м) дка, както 

следва: 
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№  
Имот с № по 

КККР 
Землище Местност Кат. 

Площ 

/дка/ 

Отдавана 

площ /дка/ 
АОС 

1 81712.20.16 Чуковец Саръармут V 6.006 6.006 81/28.06.18 

2 
Част от 

10210.201.21

3 

Васил 

Левски 
Мера VI 25.973 6.360 92/28.06.18 

3 
Част от 

40751.19.2 
Кутловица Брястовете VІ 104.218 40.080 37/16.04.19 

ВСИЧКО 52,446 

  

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на правоимащия се полагат 275,000 дка. След 

извършеното допълнително разпределение общата площ на разпределените пасища на 

И.Мухарем е 80,955 дка, т.е. има недостиг от 194,045 дка (70,56%).  

Комисията определя на Инджи Мухарем да се предложи допълнително 

разпределение на пасища от свободния фонд на община Силистра, в съответствие със 

заявлението й. 
 

 3.Предоставя на Ферхан Мехмед Махмуд, с ЕГН/ЕИК **********, с постоянен 

адрес: с.Гусла, ул.Чайка №12, собственик на животновъден обект в с.Цар Асен, ул.Осма 

№ 11, с № 7806350011 /стар 7536-0067 регистриран в ИИС на БАБХ, в който се 

отглеждат говеда над 24 месеца и говеда на възраст от 6 месеца до две години, които се 

приравняват на 136,8 ЖЕ, част от пасище  

 

№  
Имот с № по 

КККР 
Землище Местност Кат. 

Площ 

/дка/ 

Отдавана 

площ /дка/ 
АОС 

1 
Част от 

40751.19.2 
Кутловица Брястовете VІ 104.218 40.000 37/16.04.19 

 

 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, след приспадане на площите, които ползва по 

договор с общината, на Ф.Махмуд се полагат 328,650 дка. Същият не участва в 

разпределението на пасища по чл.37и, ал.6, поради спазване на принципа за 

разпределение по възходящ ред. 

След извършеното разпределение по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ общата площ на 

разпределените пасища на Ф.Махмуд е 40,00 дка, т.е. има недостиг от 288,65 дка 

(87,83%).  

Комисията определя на Ферхан Мехмед да се предложи допълнително 

разпределение на пасища от свободния фонд на община Силистра, в съответствие със 

заявлението му. 

 

Настоящият протокол за разпределение на пасища от общинския поземлен фонд 

на Община Алфатар по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ е окончателен по отношение на 

извършеното разпределение на пасища от свободния общински фонд на общината и 

изчерпване на всички площи.  

Предвид констатирания недостиг на пасища на двама земеделски стопани: Инджи 

Мухарем и Ферхан Махмуд, с регистрирани животновъдни обекти в с.Цар Асен, подали 

заявления с искане за разпределение към землища на община Силистра, комисията 

предлага копие от настоящия протокол, заедно със заявленията на земеделските 

стопани  да бъде изпратен на комисията на Община Силистра, назначена по реда 

на чл.37и, ал.6-7 от ЗСПЗЗ, с цел извършване на допълнително разпределение на 

пасища в землищата на Община Силистра. 
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Протоколът на комисията следва да се постави на табло за информация на 

гражданите пред кметството, в землището на което е извършено разпределение на 

пасища и да се публикува на интернет страницата на общината. 
 

Протоколът на комисията може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд Силистра, на основание чл.37, 

ал.8 от ЗСПЗЗ. 
 

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди 

друго.  
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:……………………. 

            /адв.П.Йовев/ 

 

 
 Членове: 

1………………………….                                            2……………………… 

/К. Колева-Славова/       /П. Славова/ 

 

3………………………….     4. ……………………… 

/ Г. Донков/               /Н.Гаджева/ 


