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П Р О Т О К О Л  № 1 
за извършено разпределение на свободните общински пасища и мери,  

определени за индивидуално ползване през стопанската 2018 – 2019 г. 

 

 

 Днес, 30.04.2018г. в изпълнение на заповед № РД-150 от 12.03.2018 г. на кмета 

на Община Алфатар, във връзка с Решение №313 по протокол №33 от 23.02.2018 г. 

Общински съвет Алфатар се проведе заседание  на комисия 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 – Мл.експ.”Общинска собственост” 

  4. Йордан Костадинов Йорданов – Ст.спец. „ЕЕ, Общинска собственост” 

  5. Иван Захариев Христова – Кмет на с.Алеково 

  6.Ана Йосифова Стоянова – Кмет на с.Бистра 

  7. Бюрхан Назми Акиф – Кмет на с.Чуковец 

  8. Димо Вълчев Тодоров – Кметски наместник на с.Васил Левски 

  9. Енчо Радев Янков - Кметски наместник на с.Цар Асен 
 

Комисията има задача да извърши разпределение на свободните общински 

пасища и мери за  индивидуално ползване от стопанската 2018 – 2019 г., съгласно 

Решение №313 по протокол №033/23.02.2018 г. на ОбС Алфатар, във връзка с подадени 

заявления  на животновъди за участие в процедурата  по  чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.  

Комисията започна работа в 10,00 часа. Председателят констатира, че няма 

отсъстващи членове на комисията и прикани всички да попълнят декларации, че не са 

свързани лица по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата.   

Комисията се запозна с постъпилите заявления, по реда на постъпването им и 

извърши проверка на приложените към тях документи. Постъпили са 5 бр. заявления 

на собственици на животновъдни обекти за отглеждане на пасищни селскостопански 

животни на територията на населените места на общината, регистрирани в 

Информационната система на БАБХ, които са описани в Таблица № 1, както следва: 

 

 

 

 

  

        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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№ 

по 

ред 

Заявител Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ 

Входящ №  Дата 

1 Марина Атанасова Дичева  383  06.03.2018   

2 Ферхан Мехмед Махмуд  413 07.03.2018 

3 Шенол Ибрямов Алиев  426 09.03.2018 

4 Павел Стоянов Пенев  429 09.03.2018 

5 Димитър Цанков Цанков  433 09.03.2018 

 

При разглеждане на документите комисията установи, че всички заявления са 
подадени в срок и са окомплектовани съгласно изискванията, определени в чл.98 и чл.99 
от ППЗСПЗЗ.  

При извършване на разпределението комисията се ръководи от критериите, 

определени в чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, съгласно които пасищата и мерите трябва да се 

разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 

основание пасища, мери и ливади, както следва: 

 до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория; 

 до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; 

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на 

месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят: 

 до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория; 

 до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.  
 

На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, 

одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 

биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 

животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 
 

Като животинска единица по смисъла на § 2з от ЗСПЗЗ е условна единица за 

приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва: 

 един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна 

възраст се равнява на една животинска единица; 

 едно говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от 

животинска единица; 

 една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. 

Комисията определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал. 

4 от ЗСПЗЗ, въз основа на подадените заявления, и извършена проверка чрез генериране 

на справки за животни в ОЕЗ към в Информационната система на БАБХ към 05.04.2018 

г. (към датата на приключване на протокола, поради технически проблеми не могат да 

се генерират актуални справки). Комисията изготви Справка за полагаемите площи на 

правоимащите е животновъди, в съответствие с отглежданите пасищни животни, 

приравнени в животински единици; ползвани и наети пасища - Приложение № 1 към 

протокола.  

Обобщените резултати за полагаемите площи за разпределение на правоимащите 

животновъди са дадени в таблицата № 2. 
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№ 

по 

ред 

Имена на ползвателя 

Рег № на 

жив.обект 

Отглеждани  

животни, 

приравнени 

в ЖЕ (брой) 

Полагащи се 

пасища  І-VІІ 

катег., 

според броя 

на ЖЕ  (дка) 

Наети 

пасища по 

договор 

(дка) 

Полагаеми 

пасища за 

разпределение, 

след 

приспадане на 

ползваните под 

наем (дка) 

1 2 3 4 5=(к.4х15) 6 7 =(к.5-к.6) 

1 
Марина Атанасова 

Дичева   №7555-0183 33.90 508,500 
342.234 166,266 

2 
Ферхан Мехмед 

Махмуд   № 7536-0067 
132,800 

1992.000 
881.950 1110.050 

3 
Шенол Ибрямов 

Алиев   № 7557-0046 17,55 263,250 0.000 
263,250 

4 Павел Стоянов Пенев   № 7570-0024 16.20 243.500 150.000 93.000 

5 
Димитър Цанков 

Цанков  №7570-0046 

 

2.80 42.000 42.000 

 

0 

 

Комисията констатира: 

1.За землището на гр. Алфатар има подадени 2 бр. заявления за разпределение на 

свободни пасища и мери, при налични 11,500дка.  

В процеса на работа, комисията получи протокол №2/05.04.2018 г. от комисия, 

назначена със заповед № РД-089/07.02.2018 г. на кмета на общината за извършена 

проверка за спазване на условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за 

наем на имоти от ОПФ „Пасища и мери”, съгласно която се продължава ползването на 

42,00 дка пасища и мери в землището на гр.Алфатар по договор № 318/31.07.2017 г. с 

Димитър Цанков Цанков, собственик на пасищни селскостопански животни, които се 

приравняват на 2,8 ЖЕ. В съответствие с това, потребностите на Димитър Цанков 

Цанков за ползване на пасища за животните, които отглежда са удовлетворени изцяло и 

същият няма да участва в разпределението на свободни пасища за стопанската 2018-

2019 г.  

2. За землището на с. Алеково има подадено 1 бр. заявление за разпределение на 

свободни пасища и мери. 

3. За землището на с. Бистра има подадено 1 бр. заявление за разпределение на 

свободни пасища и мери. 

4. За землището на с.Васил Левски няма подадени заявления за разпределение на 

имоти. 

5. За землището на с. Цар Асен има подадено 1 бр. заявление за разпределение на 

свободни пасища и мери. 

6. За землището на с. Чуковец няма подадени заявления за разпределение на 

имоти.  

Във връзка с горепосочените факти и констатации, в изпълнение на задълженията 

си съгласно заповед № РД-150/12.03.2018 г. на кмета на Община Алфатар, на основание 

чл.37и, ал.6, във връзка с чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ,  комисията взе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І.Извърши разпределение на пасищата и мерите между правоимащите 

животновъди, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището на Община 

Алфатар, както следва: 
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1.Предоставя на Павел Стоянов Пенев, ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр.Алфатар, ул.Теменуга № 15, собственик на животновъден обект № 7570-0024, 

регистриран в гр.Алфатар, част от пасище с площ 11,500дка, както следва: 
 

№  

Имот по 

КВС № 
Имот по КККР 

 № 

Землище 

гр./с. Местност 

Катего

рия 

Обща 

площ 

Отдавана 

площ в дка 

1 

Част от 

185517 
част от 

00415.185.517 Алфатар 

 

СТИСКОВ ГРОБ   26,409 11,50 
 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 93,000дка, а за отдаване под 

наем за стопанската 2018-2019г. в землището на гр.Алфатар са налични 11,50дка. Има 

недостиг от 81,500дка. 

Комисията счита, че основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на Павел Пенев трябва да се 

предложат за разпределение пасища и мери в съседно землище. 

 

2. Предоставя на Марина Атанасова Дичева, ЕГН **********, с постоянен адрес:            

с. Алеково, ул. Марин Дринов №19, собственик на животновъден обект с №7555-0183, 

регистриран в с.Алеково, пасища с обща площ от 71,00 дка, както следва: 
 

№  Имот по КВС № Землище Местност Категория Обща площ 
Отдавана 

площ в дка 

2 Част от 000173 Алеково ТЕКЕЛЕРЕТО VI 39,97 6,00 

3 Част от 000288 Алеково ЮРДЕКСЪРТА VІ 199,17 65,00 

Общо имоти за разпределение:   71,00 
 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 166,266дка, а за стопанската 

2018-2019г. са налични 71,00дка (има недостиг от 95,266 дка). Комисията счита, че 

основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на Марина Дичева трябва да се предложат за 

разпределение пасища и мери в съседно землище. 
 

3. Предоставя на Шенол Ибрямов Алиев, ЕГН **********, с постоянен адрес:               

с. Бистра, ул. Девета № 4, собственик на животновъден обект № 7557-0046, регистриран 

в с.Бистра, част от пасище с площ от 25,00дка, както следва: 
 

№  Имот по КВС № Землище Местност Категория Обща площ 
Отдавана 

площ в дка 

1. Част от №070209 Бистра МЕРА V 113,042 25,00 

 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 263,25дка, а за отдаване под 

наем за стопанската 2018-2019г. в землището на с.Бистра са налични 25,00дка (има 

недостиг от 238,250дка). на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на Шенол Ибрямов Алиев 

да се предложат за разпределение пасища и мери в съседно землище. 

 

4. Предоставя на Ферхан Мехмед Махмуд, ЕГН ***********, обл. Шумен, общ. 

Каолиново, с. Гусла, ул. Чайка 12, собственик на животновъден обект № 7536-0067, 

регистриран в землището на с.Цар Асен, пасища с обща площ от 215,00 дка, както 

следва: 
 

№  Имот по КВС № Землище Местност Категория 
Обща 

площ 

Отдавана 

площ в дка 

1. част от 019020 Цар Асен ДО СЕЛОТО VІ 19,502 15,00 

2. част от 000096 Цар Асен ЕРЕКЛИК ІІІ 24,286 15,00 
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3. Част от 000047 Цар Асен КАПАКЛИЯ VІ 167,59 150,00 

4. Част от 000035 Цар Асен ЧЕЛЕБИИ ІІІ 45,427 35,00 

Общо имоти за разпределение:   215,00 
 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1110.050дка, а за отдаване 

под наем за стопанската 2018-2019г. в землището на с.Цар Асен са налични 215,00дка 

(има недостиг от 895,05дка), на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на Ферхан Мехмед 

Махмуд да се предложат за разпределение пасища и мери в съседно землище. 

 

ІІ.Да се извърши разпределението на пасища и мери на животновъдите, за които 

има недостиг на пасища, в съответствие с чл.37, и, ал.7 от ЗСПЗЗ като допълнително 

разпределението в последователност към съседно землище на общината (останалите 

неразпределени пасища в землището на с.Васил Левски и с.Чуковец), съседна община 

или област, като се спазва изискването по чл.37и, ал.6 за извършване на разпределение 

по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински 

единици. 
 

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/               /Й. Костадинов/ 

  

5…………………………                                              6……………………….. 

    /И. Христов/           /А. Стоянова/ 

 

7…………………………                                               8……………………….. 

     /Б. Акиф/             /Д. Тодоров/ 

  

  9……………………….  

     /Е. Янков/ 
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