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П Р О Т О К О Л  № 2 
за извършено разпределение на свободните общински пасища и мери,  

определени за индивидуално ползване през стопанската 2018 – 2019 г. 

 
 

 Днес, 31.05.2018г. 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 се събра, за да извърши допълнително разпределение на свободните 

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

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

животновъдите, подали заявления за участие в процедурата по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.  

Комисията започна работа в 13,00 часа. Адв.Йовев обяви, че е постъпила 

допълнителна информация, която доуточнява полагаемите площи на животновъдите, 

участващи в процедурата, както следва: 

1.Справка за наличните животни в ОЕЗ към 25.05.2018г., извлечение от 

Интегрираната информационно за животновъден обект №7555-0183 в с.Алеково, 

собственост на Марина Атанасова Дичева. 

Съгласно справката в обекта се отглеждат пасищни селскостопански животни, 

които се приравняват на 39,15 ЖЕ, а съгласно протокол №1 на комисията от 30.04.2018 г., 

по данни от Справка за животни в ОЕЗ на М.Дичева към 05.04.2018г., броя на животните 

се приравняват на 33,9 ЖЕ.  

2.Справка за наличните животни в ОЕЗ към 25.05.2018г., извлечение от 

Интегрираната информационно за животновъден обект № 7536-0067 в с.Цар Асен, 

собственост на Ферхан Мехмед Махмуд. 

Съгласно справката в обекта се отглеждат пасищни селскостопански животни, 

които се приравняват на 134,6 ЖЕ, а съгласно протокол №1 на комисията от 30.04.2018 г., 

по данни от Справка за животни в ОЕЗ на Ф.Махмуд към 05.04.2018 г. брой на 

животните, които се приравняват на 132,8 ЖЕ.  
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3.Справка за наличните животни в ОЕЗ към 25.05.2018г., извлечение от 

Интегрираната информационно за животновъден обект № 7557-0046 в с.Бистра, 

собственост на Шенол Ибрямов Алиев.  

Съгласно справката в обекта се отглеждат пасищни селскостопански животни, 

които се приравняват на 23,85  ЖЕ, а съгласно протокол №1 на комисията от 30.04.2018 

г., по данни от Справка за животни в ОЕЗ на Ш.Алиев към 05.04.2018 г. брой на 

животните, които се приравняват на 17,55 ЖЕ.  

4. Справка за наличните животни в ОЕЗ към 25.05.2018г., извлечение от 

Интегрираната информационно за животновъден обект № 7570-0024 в гр.Алфатар, 

собственост на Павел Стоянов Пенев.  

Съгласно справката в обекта се отглеждат пасищни селскостопански животни, 

които се приравняват на 16,5 ЖЕ, а съгласно протокол №1 на комисията от 30.04.2018 г., 

по данни от Справка за животни в ОЕЗ на П.Пенев към 05.04.2018г. брой на животните, 

които се приравняват на 16,20 ЖЕ.  

Горепосочените справки са извлечени на 25.05.2018 г. от Интегрираната система на 

БАБХ от ветеринарния лекар от гр.Алфатар, който има сключен договор за обслужване 

на животновъдните обекти. 

Комисията счита, че тези данни са актуални, доближават се до данните от 

заявленията на животновъдите за участие в процедурата и следва да се използват при 

определяне на полагаемата им се площ пасища за разпределение, според вида и броя на 

отглежданите животни, приравнени в животински единици, в съответствие с §2з от ПЗР 

на ЗСПЗЗ. Във връзка с това комисията се запозна с изготвената Справка за полагаеми 

площи на правоимащите животновъди, подали заявление за участие в разпределението на 

свободни пасища, в съответствие със справка за наличните животни в ОЕЗ към 

25.05.2018г., извлечение от ИИС на БАБХ, предоставени от ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдните обекти на територията на Община Алфатар. Справката се 

приема като Приложение №1, неразделна част от протокола на комисията.  

Обобщените резултати за полагаемите площи за разпределение на правоимащите 

животновъди са дадени в таблицата № 1. 
 

№ 

по 

ред 

Имена на ползвателя 

Общо 

ползвани 

пасища по 

договори с 

общината 

(дка) 

Отглеждани 

животни, 

приравнени в 

ЖЕ (брой) 

Полагащи 

се пасища 

І-VІІ 

категория, 

според 

броя на 

ЖЕ  (дка) 

Полагаеми 

площи, 

след 

приспадане 

на 

ползваните 

под наем 

(дка) 

Разпределени 

площи за 

ползване под 

наем по 

Протокол №1  

от 2018г. 

 (дка) 

Полагаеми 

пасища за 

разпределение, 

след 

приспадане на 

ползваните по 

договор и на 

определените за 

разпределение  

по Протокол 

№1  от 2018 г. 

(дка) 

1 2 3 4 5(к.48*15) 6 (к.5-к.3) 7 8 (к.6-к.7) 

1 
Марина Атанасова 

Дичева  
342.234 39.15 587.250 245.016 71.000 174.016 

2 
Ферхан Мехмед 

Махмуд  
881.950 134.60 2019.000 1137.050 215.00 922.05 

3 
Шенол Ибрямов 

Алиев   0 23.85 
357.750 357.75 25.00 332.75 

4 
Павел Стоянов 

Пенев  150.000 16.50 
247.500 97.500 11.50 86.00 

Всичко необходими пасища и мери за разпределение: 1514.816 
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Свободните пасища и мери на община Алфатар за допълнително разпределение са 

с обща площ от 99,25 дка, от които 6,00 дка в землището на с.Васил Левски и 93,25дка в 

землището на с.Чуковец. 

 

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.№921/18.05.2018 г. от М.Дичева. 

2.Заявление с Вх.№929/21.05.2018 г. от Ф.Махмуд. 

3.Заявление с Вх.№994/30.05.2018 г. от Ш.Алиев 

П.Пенев не е подал заявление, но устно е заявил, че не желае да участва 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.  

Получени са писмени отговори от кмета на община Дулово и кмета на община 

Кайнарджа, че не разполагат със свободни пасища и мери за извършване на 

разпределение към техните землища. Уточнено е, че Община Тервел и Община Силистра 

също не разполагат със свободни пасища за извършване на допълнително разпределение 

(писмен отговор от общините Тервел и Силистра ще бъде получен по пощата на по-късен 

етап). 

 

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.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, както следва: 
 

 

1. Предоставя на Шенол Ибрямов Алиев, ЕГН ХХХХХХХХХХ, с постоянен 

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

регистриран в с.Бистра, пасища с площ от 6,00 (шест) дка, както следва: 

 
 

№  
Имот № по 

КККР 

Имот по КВС 

№ 
Землище Местност Категория 

Обща 

площ 

Отдавана 

площ в дка 

1. 
Част от 

10210.201.213 

Част от 

201213 

Васил 

Левски 
МЕРА VI 

25.956 
6.00 

 
 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 332,75 дка. Ш.Алиев е 

посочил в заявлението си, че желае разпределение към землища на съседни 

общини/области. Съгласно получените писма от кметовете на съседни общини,  няма 

възможност за разпределение към техните землища. След извършване на допълнителното 

разпределение, Ш.Алиев има недостиг от 326,75 дка пасища. 

 

2. Предоставя на Марина Атанасова Дичева, ЕГН ХХХХХХХХХХ, 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 18,250 (осемнадесет дка двеста и 

петдесет кв.м) декара, както следва: 
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Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 168,766дка. М.Дичева е 

посочила в заявлението си, че желае разпределение към съседни землища в общината и 

към землища на съседни общини/области. След извършване на допълнителното 

разпределение, М.Дичева има недостиг от 174,016 дка пасища, което се равнява на 27% 

от общо полагащите й се за ползване пасища, според вида и броя на отглежданите 

пасищни селскостопански животни. 

 

3. Предоставя на Ферхан Мехмед Махмуд, ЕГН ХХХХХХХХХХ, 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  75,00 (седемдесет и пет) 

дка, както следва: 
 

 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 922,05дка. Ф.Махмуд е 

посочил в заявлението си, че желае разпределение към съседни землища в общината и 

към землища на съседни общини/области. След извършване на допълнителното 

разпределение, Ф.Махмуд има недостиг от 847,05 дка пасища, което се равнява на 42% от 

общо полагащите му се за ползване пасища, според вида и броя на отглежданите пасищни 

селскостопански животни. 
 

Комисията извърши проверка, относно обстоятелствата по чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ и 

установи, че горепосочените собственици на животновъдни обекти,  нямат задължения 

към Държавен фонд „Земеделие”, общински поземлен фонд  и за земи по чл.37в, ал.3 от 

ЗСПЗЗ. Писмената информация, получена от компетентните институции, с която се 

удостоверяват данните се прилага за съхранение към настоящия протокол. 
 

Преди подписване на договори със собствениците на животновъдни обекти за 

ползване под наем на общинските пасищата, в съответствие с протокол №1 и протокол 

№2 на настоящата комисия за извършено разпределение на общинските пасища за 

ползване през стопанската 2018-2019г., следва да се установи по безспорен начин, че 

кандидатите нямат данъчни задължения.  

Подадено е искане към ТД НАП за комплексна услуга – предоставяне на 

информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на 

участниците в процедурата по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Към момента на изготвяне на 

протокола писмена информация не е получена. 

Комисията изразява становище, че договори за ползване под наем на общински 

пасища и мери от стопанската 2018-2019 г. трябва да се сключват след получаване на 

писмена информация от компетентния орган, че горепосочените собственици на 

животновъдни обекти нямат данъчни задължения. 

№  
Имот № по 

КККР 

Имот№ по 

КВС  
Землище Местност Кат. 

Обща площ 

в дка 

Отдавана 

площ в дка 

1 
Част от 

81712.13.10 

Част от 

013010 
Чуковец ЧИЕЛУ V 

29.119 14.50 

2 
Част от 

81712.20.16 

Част от 

020016 
Чуковец САРЪАРМУТ V 

6.05 3.75 

Общо имоти за разпределение: 18,250 

№  
Имот № по 

КККР 

Имот№ по 

КВС  
Землище Местност Кат. 

Обща площ 

в дка 

Отдавана 

площ в дка 

1 
Част от 

81712.20.30 

Част от 

020030 
Чуковец САРЪАРМУТ V 

246.585 75.00 
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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/              /Й. Костадинов/ 

  

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

    /И. Христов/           /А. Стоянова/ 

 

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

     /Б. Акиф/             /Д. Тодоров/ 

  

  9……………………….  

     /Е. Янков/ 

 

 


