
e-mail:  obshtina_alfatar@abv.bg;     www.alfatar.egov.bg 

 
 

 

УТВЪРДИЛ: 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на община Алфатар 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2/30.05.2017г. 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и 

мери за  индивидуално ползване от стопанската 2017 – 2018 година 

 

 Днес, 30.05.2017г. 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) между 

животновъдите, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на 

общината и са подали заявления за участие в разпределението, но съгласно решение на 

горепосочената комисията по протокол №1 от 24.04.2017г. са определени за участие в 

разпределение на пасища и мери на втори етап 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. 
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. 

При съобразяване с изготвените справки за полагаемите площи на правоимащите  

животновъди, подали заявление за участие в разпределението, съгласно таблица № 2 от 

Протокол №1/21.04.2017г. (с 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) и  

взетите решения на предходното заседание, с които е извършено разпределение на 

пасища и мери между животновъдите: Димитър Цанков Цанков, Павел Стоянов Пенев и 

Йордан Стоянов Катев, които имат регистрирани животновъдни обекти в гр.Алфатар и  

Рефие Хасан Мехмед, която има регистриран животновъден обект в с.Васил Левски. На 

горепосочените животновъди са разпределени общо 460дка пасища от общо обявените за 

разпределение 848,00дка пасища и мери. Свободните пасища и мери, които остават за 

разпределение на втори етап между правоимащите животновъди от с.Алеково, са 

388,00дка.  

  

        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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Комисията приема, че полагаемите пасища и мери на животновъдите са, 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 Марина 

Атанасова 

Дичева 

№7555-0183 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

35.1 
526.500 189.605 336.90 

2 Янко Петров 

Иванов   

№7555-0232 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

18.7 

 

 

280.500 
  280.50 

3 Петър Иванов 

Колев  

№7555-0018 

регистриран в 

с.Алеково 

 

 

41.8 

 

 

627.000 
 134.762 

 

 

492.24 

 ВСИЧКО:    

 

1109.64 

 

Комисията констатира, че няма възможност да бъдат задоволени на 100% 

потребностите на животновъдите. В общината има недостиг на пасища и мери в размер 

на 721,64дка, или 34,97%.  

Извършено е проучване за свободни пасища и мери в съседни общини: Силистра, 

Кайнарджа, Дулово, Тервел, които ни информираха, че нямат свободни пасища и мери и 

не може да бъде извършено разпределение към техните землища.  

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,  комисията взе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Извършва разпределение на свободните пасищата и мерите между правоимащите 

животновъди, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището на с.Алеково, 

при съобразяване с общия процент на недостиг на мери и пасища в Община Алфатар, при 

което полагаемите площи на животновъдите се намаляват поравно, с процента на общия 

недостиг на пасища за общината 34,97%. 
 

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

с.Алеково, ул.Марин Дринов № 1,  пасища с обща площ 120,00дка, както следва 

 

№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

1. 

 

Марина Атанасова 

Дичева 

Част от 

00415.186.4 Алфатар 

ВЪРВИЩЕ 

СЕВЕР 100.00 VI 100.00 

Част от 

00415.188.9 Алфатар 

ТРИТЕ 

ЛОКВИ 20.00 V 20.00 

 

 ВСИЧКО: 120.00 
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Съгласно чл.37и, ал. от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 336,90дка пасища. 

Предоставени са 120,00дка или има недостиг от 216,90дка пасища. 

 

2.Предоставя на Янко Петров Иванов, ЕГН **********, с постоянен адрес: 

с.Алеково, ул.Алеко Константинов № 56,  пасища с обща площ от 98,00дка, както следва 

 

№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

2. 

 

 

 

Янко Петров Иванов   

Част от  

201217 

ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ МЕРА 300.00 VI 16.00 

Част от  

201213 

ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ МЕРА 7.00 VI 7.00 

Част от  

020030 ЧУКОВЕЦ САРЪАРМУТ 75.00 V 75.00 

ВСИЧКО: 98,00 

 

Съгласно чл.37и, ал. от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 280,50 дка пасища. 

Предоставени са 98,00дка или има недостиг от 182,50 дка пасища. 

 

3.Предоставя на Петър Иванов Колев, ЕГН **********, с постоянен адрес: 

с.Алеково, ул.Тунджа № 1,  пасища с обща площ от 170,00дка, както следва 

 

№ 

по 

ред  

Име на правоимащ 

животновъд 
Разпределение 

Имот № Землище Местност 

Площ в 

дка 

Катего

рия 

Разпределена  

полагаема 

площ  в дка 

3. 

 

Петър Иванов Колев 
Част от  

201217 

ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ МЕРА 300.00 VI 170.00 

ВСИЧКО: 170.00 

 

Съгласно чл.37и, ал. от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 492,24дка пасища. 

Предоставени са 170,00 дка или има недостиг от 322,24 дка 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.  

 

 
Комисия: 

Председател:……………………. 

            /Адв.П.Йовев/ 
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Членове: 

1…………………………. 

/К. Колева-Славова/ 

 

2…………………………. 

/ Г. Донков/ 

  

3………………………… 

 /Й. Йорданов/ 

 

4…………………………. 

 /Д. Тодоров/ 

 

5………………………… 

 /Б. Акиф/ 

 


