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УТВЪРДИЛ: 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на община Алфатар 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3/23.06.2017г. 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и 

мери за  индивидуално ползване от стопанската 2017 – 2018 година 

 

 Днес, 23.06.2017г. комисия, определена със заповед № РД-09/14.03.2017 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. Георги Стоянов Донков – Мл.експ.”Общинска собственост”ОС 

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

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

  5.Бюрхан Назми Акиф – Кмет на с.Чуковец  

се събра в заседателната зала на Общински съвет Алфатар, за да извърши допълнително 

разпределение на имоти от ОПФ „Пасища и мери”, съгласно чл.37и, ал.7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с влязло в сила 

решение №227 по протокол №22/30.05.2017г. на Общински съвет Алфатар за допълване 

на списък - приложение № 1 по т.1 от Решение №202 по протокол №19/27.02.2017г. на 

Общински съвет, с който се определят пасищата и мерите от общински поземлен фонд на 

Община Алфатар за индивидуално ползване през 2017г. В списъка съгласно 

горепосоченото решение са добавени маломерните имоти от общинския поземлен и едно 

„освободено” пасище, съгласно заповед № РД-263/09.05.2017г. на кмета на общината за 

прекратяване на договор №96/10.05.2016г. с Хайредин Сюлейман, поради неизвършено 

плащане на наем. Имотите, които могат да се участват в разпределението са, както 

следва:  

 

 

Адвокат Йовев уведоми членовете на комисията, че са постъпили 3 бр. заявления 

от животновъдите, за които съгласно протокол №2/30.05.2017г. на комисията е 

констатиран недостиг на пасища, както следва: 

№ Землище Имот № Местност Категория Площ дка 
Отдавана 

площ в дка 

1. 
АЛФАТАР 00415.182.004 НАД ЧЕШМИТЕ IV 9,00 8,5 

2 . АЛФАТАР 00415.182.005 НАД ЧЕШМИТЕ IV 5,803 5,5 

3. АЛФАТАР 00415.182.007 НАД ЧЕШМИТЕ IV 2,028 2,028 

4. ЧУКОВЕЦ Част от 013010 ЧИЕЛУ V 29,119 16,600 

Всичко: 32,628 

  

        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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1.Заявление с Вх.№1070а/7.06.2017г. от Марина Атанасова Дичева. 

2.Заявление с Вх.№1154/20.06.2017г. от Янко Петров Иванов. 

3.Заявление с Вх.№1155/20.06.2017г. от Петър Иванов Колев. 

Комисията разгледа съдържанието на заявленията по реда на постъпването им. 

В заявление с Вх.№1070а/7.06.2017г., Марина Атанасова Дичева заявява, че не 

желае да участва в разпределение на пасища и мери към държавен поземлен фон. 

В заявление с Вх.№1154/20.06.2017г., Янко Петров Иванов заявява, че не желае да 

бъде включен в допълнително разпределение на пасища и мери от общински поземлен 

фонд на Община Алфатар (тук се визират имотите – от ОПФ, определени, съгласно 

решение №227 по протокол №22/30.05.2017г. на ОбС за допълнително разпределение). 

В заявление с Вх.№1155/20.06.2017г., Петър Иванов Колев заявява, че не желае да 

бъде включен в допълнително разпределение на пасища и мери от общински поземлен 

фонд на Община Алфатар (тук се визират имотите – от ОПФ, определени, съгласно 

решение №227 по протокол №22/30.05.2017г. на ОбС за допълнително разпределение). 

Въпреки констатирания недостиг на пасища и за тримата животновъди в 

предходния протокол на комисията, единствено Марина Атанасова Дичева желае да бъде 

включена в допълнително разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община Алфатар. 

В изпълнение на задълженията си, съгласно заповед № РД-083 от 1.03.2017г. на 

кмета на община Алфатар, на основание чл.37и, ал.7, във връзка с чл.37и, ал.4 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, решение №227 по протокол 

№22/30.05.2017г. на ОбС Алфатар и при съобразяване със заявленията на животновъдите: 

№1070а/7.06.2017г. от М.Дичева, №1154/20.06.2017г. от Я.Иванов и №1155/20.06.2017г. 

от П.Колев  комисията взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

І. Извършва допълнително разпределение на свободни пасища и мери на 

правоимащ животновъд, който има регистриран животновъден обект в землището на 

с.Алеково, както следва 
 

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

с.Алеково, ул.Марин Дринов № 1,  пасища с обща площ 32,628дка, както следва: 
 

№ Землище Имот № Местност Категория Площ дка 
Отдавана 

площ в дка 

1. 
АЛФАТАР 00415.182.004 НАД ЧЕШМИТЕ IV 9,00 8,5 

2 . АЛФАТАР 00415.182.005 НАД ЧЕШМИТЕ IV 5,803 5,5 

3. АЛФАТАР 00415.182.007 НАД ЧЕШМИТЕ IV 2,028 2,028 

4. ЧУКОВЕЦ Част от 013010 ЧИЕЛУ V 29,119 16,600 

Всичко: 32,628 
 

Комисията счита, че с това нейната дейност за разпределяне на пасища между 

правоимащите животновъди приключва и предлага на кмета на общината да издаде 

заповеди и да сключи договори с правоимащите животновъди за ползване под наем на 

разпределените пасища. 

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 районния съд.  

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.  
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Комисия: 

Председател:……………………. 

            /Адв.П.Йовев/ 

 Членове: 

1…………………………. 

/К. Колева-Славова/ 

 

2…………………………. 

/ Г. Донков/ 

  

3………………………… 

 /Й. Йорданов/ 

 

4…………………………. 

 /Д. Тодоров/ 

 

5………………………… 

 /Б. Акиф/ 

 


