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УТВЪРДИЛ: 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на община Алфатар 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/21.04.2017г. 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и 

мери за  индивидуално ползване от стопанската 2017 – 2018 година 

 

 Днес, 21.04.2017г. 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 разгледа постъпилите 
заявления по процедура по реда на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ) и заповед № РД-083/01.03.2017г. на кмета на общината за 
разпределение на земите от ОПФ „Пасища и мери”, а именно - заявления от правоимащи 
животновъди, които има регистрирани животновъдни обект в съответното землище, 
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни (по реда на 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ), и които желаят да ползват имоти от ОПФ „Пасища и мери”. 

В дейността си комисията се ръководи от ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, Наредба за стопанисване, 
управление и спазване на договорните задължения на земеделските имоти от фонд „Пасища 
и мери” на Община Алфатар, Решение №202 по протокол 19/27.02.2017г. на ОбС Алфатар и 
заповед № РД-083/01.03.2017г. на кмета на общината. 

Комисията разгледа регистъра на подадените заявления за участие в процедурата и 

констатира, че са подадени в срок 9 (девет) броя заявления, описани в таблицата № 1, както 

следва: 
 

№ по 

ред 

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

ЗСПЗЗ, Входящ № /Дата 

1 Рафие Хасан Мехмед – собственик на животновъден обект 

№7571-0019, регистриран в с.Васил Левски 

402/8.03.17г.  

2 Павел Стоянов Пенев -собственик на животновъден обект 

№7570-0024 в гр.Алфатар 

403/8.03.17г.   

3 Марина Атанасова Дичева - собственик на животновъден 

обект №7555-0183 в с.Алеково 

407/8.03.17г.   

4 Димитър Цанков Цанков - собственик на животновъден 

обект №7570-0046 в гр.Алфатар 

425/9.03.17г.   
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5 Йордан Стоянов Катев - собственик на животновъден 

обект №7570-0047 в гр.Алфатар 

428/10.03.17 

6 Янко Петров Иванов - собственик на животновъден обект 

№7555-0232 в с.Алеково 

430/10.03.17 

7 Петър Иванов Колев - собственик на животновъден обект 

№7555-0018 в с.Алеково 

431/10.03.17г  

8 Петър Иванов Колев - собственик на животновъден обект 

№7555-0018 в с.Алеково 

432/10.03.17,  

9 Янко Петров Иванов - собственик на животновъден обект 

№7555-0232 в с.Алеково 

433/10.03.17 

 

Във връзка с разпоредените й задължения по чл.37и, ал.6 и ал.4 от ЗСПЗЗ, комисията 

отвори пликовете със заявленията на кандидатите, по реда на постъпването им.  
При разглеждане на документите комисията установи, че: 

1.Заявления с Вх.№430/10.03.17г. и с Вх.433/10.03.17г. са подадени от Янко Петров 
Иванов - собственик на животновъден обект №7555-0232 в с.Алеково. В двете заявления са 
описани един и същ вид и брой животни, с които се кандидатства за разпределение на 
пасища.  

2. Заявления с Вх.№431/10.03.17г. и с Вх.432/10.03.17г. са подадени от Петър Иванов 
Колев - собственик на животновъден обект №7555-0018 в с.Алеково. В двете заявления са  
описани един и същ вид и брой животни, с които се кандидатства за разпределение на 
пасища. 

Горепосочените животновъдни обекти са регистрирани в с.Алеково, а в настоящата 
процедура по разпределение на пасища между правоимащи животновъди не са включени 
свободни пасища в землището на с.Алеково. Няма основание за подаване на 2 бр. заявления 
от Я.Иванов и П.Колев.  

Комисията, счита че: 

1. Заявление с Вх.433/10.03.17г. от Янко Петров Иванов дублира заявление с 
Вх.№430/10.03.17г. от същия, поради което комисията го оставя без разглеждане. 

2. Заявление с Вх.432/10.03.17г. от Петър Иванов Колев дублира заявление с 
Вх.№431/10.03.17г. от същия, поради което комисията го оставя без разглеждане. 

Всички останали заявления са подадени в срок и окомплектовани съгласно 

изискванията, определени в чл.98 и чл.99 от ППЗСПЗЗ и т.5.1. от заповед №РД-

083/1.03.2017г. на кмета на община Алфатар.  

Комисията регистрира като правоимащи животновъдите, подали заявленията с 

пореден № от 1 до 7 в таблица № 1 от протокола, и ги допуска до участие в процедурата 

по разпределение на пасищата, мерите и ливадите в землищата на общината, съобразно 

броя и вида на пасищните селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.  

В съответствие със ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и заповед №РД-083/1.03.2017г. на кмета на 

община Алфатар, комисията определя необходимата за всеки кандидат площ, в зависимост от 

броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, 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; 
 

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

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

 

В хода и за целите на своята работа комисията изготви справка за полагаемите площи на 

правоимащите е животновъди, подали заявление за участие в разпределението, съгласно 

таблица № 2, в която е дадена информация за декларираните пасищни селскостопански 

животни, приравнени в животински единици; полагаемата за разпределение площ на всеки 

животновъд, от която е приспадната площта на наетите пасища и мери, както следва .  
 

№ 

по 

ред 

Заявител Рег.№ на 

животновъден 

обект, землище 

Декларирани 

животни, 

приравнени 

в ЖЕ (бр.) 

Полагаема 

площ 

пасища, 

мери дка 

Наети 

пасища, 

мери 

(дка) 

Полагаеми 

пасища за 

разпределение 

(дка) 

1 2 3 4 5 6 7(5-6) 

1 Рафие Хасан 

Мехмед  

№7571-0019, 

регистриран в 

с.Васил Левски 

 

 

 

7.65 114.750   114.750 

2 Павел Стоянов 

Пенев  

№7570-0024 

регистриран  в 

гр.Алфатар 

 

 

13.35 
200.250   200.250 

3 Марина 

Атанасова 

Дичева 

№7555-0183 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

35.1 
526.500 189.605 336.895 

4 Димитър Цанков 

Цанков  

№7570-0046 

регистриран в 

гр.Алфатар 

 

 

2.8 

 

 

42.000 
  42.000 

5 Йордан Стоянов 

Катев  

№7570-0047  

регистриран в 

гр.Алфатар 

 

 

21.15 

 

 

317.250 
153.985 163.265 

6 Янко Петров 

Иванов   

№7555-0232 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

18.7 

 

 

280.500 
  280.500 

7 Петър Иванов 

Колев  

№7555-0018 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

41.8 

 

 

627.000 
 134,762 

 

 

492.238 

 ВСИЧКО:    

 

1629.898 

 

Комисията констатира: 

1.За землището на гр. Алфатар има подадени 3 бр. заявления за разпределение на 

имоти от ОПФ „Пасища и мери”. 

2.За землището на с.Васил Левски има подадено 1 бр. заявления за разпределение на 

имоти от ОПФ „Пасища и мери”. 
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3. За землището на с. Чуковец няма подадени заявления за разпределение на имоти.  
 

4.За землището на с. Алеково не са обявени имоти от ОПФ „Пасища и мери”, но има 

подадени 3 бр. заявления от собственици на животновъдни обекти, които желаят да наемат 

пасища и мери. Комисията счита, че те трябва да бъдат включени при извършване на 

допълнително разпределение-към съседно землище на общината, съседна община или област. 

 

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

съгласно заповед №РД-083/1.03.2017г. на кмета на община Алфатар, на основание чл.37и, 

ал.6 и ал.7 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 регистриран животновъден обект в землището на гр.Алфатар: 

 

1.Предоставя на Димитър Цанков Цанков, ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр.Алфатар, ул.Хан Аспарух № 26 пасища с обща площ 42,00дка, както следва 

 

№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

1. 

 

Димитър Цанков 

Цанков 
00415.182.11 Алфатар 

НАД 

ЧЕШМИТЕ 26 ІV 26,00 

Част от 

00415.36.20 Алфатар 

УЗУНСКИ 

БЛОК 70 ІV 16,00 

 

2.Предоставя на Павел Стоянов Пенев, ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр.Алфатар, ул.Теменуга № 15 пасища с обща площ 150,00дка, както следва 

 

№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

1. 

 

Павел Стоянов Пенев 
Част от 

00415.185.518 Алфатар 

СТИСКОВ 

ГРОБ 150 VІ 150,00 

 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на П.Пенев се полагат до 200,250дка, но същият е 

приложил към заявлението си, допълнително заявление, с което заявява, че желае да ползва 

пасища и мери на площ от 150,00дка. Комисията прие тези доводи и като се съобрази със 

желанието на правоимащия животновъд му разпредели по-малка от полагаемата площ. 

 

3.Предоставя на Йордан Стоянов Катев, ЕГН **********, с.Айдемир, жк Север 22, 

ет.7, ап.26 пасища с обща площ от 154,00 дка, както следва: 
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№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

1. 

 

Йордан Стоянов 

Катев 

Част от 

00415.186.5 Алфатар 

ДЯДО 

МАРКОВ 

БЛОК 90,00 III 90,00 

Част от 

00415.36.20 Алфатар 

УЗУНСКИ 

БЛОК 70,00 ІV 54,00 

 

 Част от 

00415.188.10 Алфатар 

ТРИТЕ 

ЛОКВИ 10,00 V 10,00 

 

ІІ. Извърши разпределение на пасищата и мерите между правоимащите животновъди, 

които имат регистриран животновъден обект в землището на с.Васил Левски: 

1.Предоставя на Рефие Хасан Мехмед, ЕГН **********, с постоянен адрес: с .Васил 

Левски, ул.Първа № 36 част от пасище, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

1. 

 

Рафие Хасан Мехмед 
Част от  

201217 

ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ МЕРА 300,00 

VI 114,00     

 

ІІІ. Разпределението на пасища и мери по заявленията на животновъдите от с.Алеково 

да се извърши съгласно чл.37, и, ал.7 от ЗСПЗЗ на втори етап, при следващо заседание на 

комисията като допълнително разпределението в последователност към съседно землище на 

общината (останали неразпределени пасища в землището на с.Васил Левски, гр.Алфатар и 

с.Чуковец), съседна община или област. 

 

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.  

 

 
Комисия: 

 

Председател:……………………. 

            /Адв.П.Йовев/ 

 Членове: 

1…………………………. 

/К. Колева-Славова/ 
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2…………………………. 

/ Г. Донков/ 

  

3………………………… 

 /Й. Йорданов/ 

 

4…………………………. 

 /Д. Тодоров/ 

 

5………………………… 

 /Б. Акиф/ 

 


