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ОДОБРЯВАМ:............................ 
                    /д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/ 
Кмет на община Попово 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         П Р О Т О К О Л  № 1 

 
  Днес, 30.03.2018г. в гр.Попово, от 10,00ч. в изпълнение на Решение на Общински съвет 
Попово №357 по протокол №28 от 25.01.2018г. за предоставяне за индивидуално ползване на 
пасища и мери на животновъди се събра назначената със Заповед  №3-18-132 от 13.03.2018год. 
комисия в състав:   

      председател: Павлинка Колева-ст.експерт “ФСДУС” 
      членове:  Зорница Стоева – гл.юрисконсулт 
                      Йордан Йорданов - ст.специалист ”ФСДУС” 
 

Мехмед Мехмед –кмет  на с.Тръстика за им. в землището на селото 
Бехти Ахмед -кмет на с.Ломци за имотите в землището на селото 
Стоян Георгиев–кмет на с.Глогинка за имотите в земл. на селото 
Теменужка Берберска -кмет на с.Дриново за имотите в землището на селото 
Хриска Станева -кмет на с.Садина за имотите в землището на селото 
Васил Стоилов -кмет на с.Славяново за имотите в землището на селото 
Цветан Цветков -кмет на с.Посабина за имотите в землището на селото 
Таня Димитрова –км.наместник на с.Конак за им. в землището на селото 
Джамал Бозев - кмет на с.Еленово за имотите в землището на селото 

              
за да проведе заседание като определи необходимата площ за отдаване под наем, съобразно 
броя и вида на регистрираните селскостопански животни и разпредели имотите за всяко 
землище в зависимост от подадените заявления. 
     В определеният съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ срок-10.03.2018г.в  деловодството на 
общинска администрация са постъпили  четири броя заявления за индивидуално ползване на 
общински пасища, мери и ливади. 
    1.Постъпило заявление от Басри Али Шериф, собственик на регистриран животновъден 
обект № 3832300003,   регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Същият 
ЗП желае да му бъдат отдадени земеделски земи с НТП „пасища,мери“ публична общинска 
собственост. Животновъдният обект е регистриран в населено място с.Коноп. 
 Животновъда е представил всички необходими документи и може да участва в процедурата по 
разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2018/19год 
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Видове,животни Брой 
животни 

Коеф.за 
приравняване 

Брой ж.е. които се полагат 

Говеда над 2 години 0 1 0 

Биволи на възраст от 6м. До 
2 г. 

9 0,6 5,4 

Биволи на 2г. възраст 99 1 99 

Общо ж.е   104,40 

 
   От направените изчисления в таблицата е видно, че за притежаваните животни се полага 
площ за 104,4 ж.е. /животински единици/ или 1566 дка. Животновъда не притежава  собствени 
пасища и мери, а под наем и аренда ползва 290,183 дка пасища и мери. 

Животновъда е подал молба №94Б-507-2/06.03.2018 г. за  индивидуално ползване на пасища  и 
мери и е посочил, че желае един имот в земл. на с.Конак. 

  2. Постъпило заявление от Муса Алиев Дживгов, собственик на животновъден обект № 
2725910006 регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Същият ЗП желае 
да му бъдат отдадени земеделски земи с НТП „пасища,мери“ публична общинска собственост. 
Животновъдният обект е регистриран в населено място с.Еленово. 

Животновъда е представил всички необходими документи и може да участва в процедурата по 
разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2017/18год 

 
Видове,животни Брой 

животни 
Коеф.за 
приравняване 

Брой ж.е. които се полагат 

Говеда над 2 години 17 1 17 

Говеда на възраст от 6м. До 2 2 0,6 1,2 

Биволи на 2г. възраст 0 1 0 

Дребни преживни животни 0 0 0 

Общо ж.е   18,2 

 

 Площ/дка Брой декари на 
ж.е. съгласно 
чл.37и ЗСПЗЗ 

Необходими ж.е. съгласно 
предоставената  площ за ИП 

Обща площ имоти от I-
VII категория в 
землището по р-е на 
ОбС 

58,228 в земл.с 
Конак 

15 дка. 3,88 

Обща площ имоти от 
VIII - X категория в 
землището по р-е на 
ОбС 

няма 20дка.  

Собствени и ползвани 
им. с НТП, пасища, 
мери   I-VII категория 

290,183 15 дка 19,35 

Собствени и ползвани 
им. с НТП, пасища, 
мери  от VIII - X 
категория 

няма 20 дка  
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 От направените изчисления в таблица 1 е видно, че за притежаваните животни  се полага 
площ за 18,2 ж.е. /животински единици/ или 273 дка.  Животновъда не ползва и не притежава  
пасища и мери. В подаденото от него заявление  №94-М-400-1/08.03.2018г  е посочил, 
имотите за които кандидатства и не желае повече имоти от посочените.   
  

 3. Постъпило заявление от ЕТ“ ДОБРУДЖА-97- Станчо Станев“ , собственик на 
животновъден обект № 272590003 регистриран в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Същият ЗП желае да му бъдат отдадени земеделски земи с НТП „пасища,мери“ 
публична общинска собственост. Животновъдният обект е регистриран в населено място 
с.Еленово. 

Животновъда е представил всички необходими документи и може да участва в процедурата по 
разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2017/18год 
 

Видове,животни Брой 
животни 

Коеф.за 
приравняване 

Брой ж.е. които се полагат 

Говеда над 2 години 14 1 14 

Говеда над 2 години за месо 4 1 4 

Говеда на възраст от 6м. До 2 
г. за месо 

17 0,6 10,2 

Говеда на възраст от 6м. До 
2г  

31 0,6 18,6 

Биволи на 2г. възраст 0 1 0 

Дребни преживни животни 0 0 0 

Общо ж.е   46,8 

 

 площ Брой декари на ж.е. 
съгласно чл.37и 
ЗСПЗЗ 

Необходими ж.е. съгласно 
предоставената  площ за ИП 

Обща площ имоти от I-VII 
категория в землището по р-е 
на ОбС 

В землище 
с.Еленово    
80,916дка 

15 дка.               5,39 ж.е 

Обща площ имоти от VIII - X 
категория в землището по р-е 
на ОбС 

 20дка.  

Собствени и ползвани им. с 
НТП, пасища, мери   I-VII 
категория 

За 2017/18 г. 
няма 

15 дка  

Собствени и ползвани им. с 
НТП, пасища, мери  от VIII - 
X категория 

За 2017/18 г 
няма 

20 дка  
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 От направените изчисления в таблица 1 е видно, че за притежаваните животни  се полага 
площ за 46,8 ж.е. /животински единици/ или 702 дка.  Животновъда  ползва 212,016 дка под 
наем и не притежава  пасища и мери. В подаденото от него заявление  №30-735-1/09.03.2018г  
е посочил, имотите за които кандидатства.    
 
 4. Постъпило заявление от  Назиф Мехмедов Хасанов, собственик на животновъден обект № 
7337680001 регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Същият ЗП желае 
да му бъдат отдадени земеделски земи с НТП „пасища,мери“ публична общинска собственост. 
Животновъдният обект е регистриран в населено място с.Тръстика. 

 Животновъда е представил всички необходими документи и може да участва в процедурата по 
разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2017/18год 

 
Видове,животни Брой 

животни 
Коеф.за 
приравняване 

Брой ж.е. които се полагат 

Говеда над 2 години 77 1 77 

Говеда на възраст от 6м. До 2 г. 17 0,6 10,2 

Биволи на 2г. възраст 0 1 0 

Дребни преживни животни 0 0 0 

Общо ж.е   87,2 

 
   От направените изчисления в таблица 1 е видно, че за притежаваните животни  се полага площ за 
87,2 ж.е. /животински единици/ или 1308 дка.  Животновъда не ползва и не притежава  пасища и 

    площ Брой декари на ж.е. 
съгласно чл.37и 
ЗСПЗЗ 

Необходими ж.е. съгласно 
предоставената  площ за ИП 

Обща площ имоти от I-VII 
категория в землището по р-е 
на ОбС 

В землище 
с.Еленово    
293,849 дка 

15` дка.               19,58 ж.е 

Обща площ имоти от VIII - X 
категория в землището по р-е 
на ОбС 

 20дка.  

Собствени и ползвани им. с 
НТП, пасища, мери   I-VII 
категория 

За 2017/18 
г. 212,016 

15 дка 14,13 

Собствени и ползвани им. с 
НТП, пасища, мери  от VIII – 
X категория 

За 2017/18 г 
няма 

20 дка  

Общо ж.е.   33,71 

 площ Брой декари на ж.е. 
съгласно чл.37и 
ЗСПЗЗ 

Необходими ж.е. съгласно 
предоставената  площ за ИП 

Обща площ имоти от I-VII 
категория в землището по р-е на 
ОбС 

В землище 
с.Тръстика 
215,417    
дка 

15 дка.                14,36 ж.е 

Обща площ имоти от VIII - X 
категория в землището по р-е на 
ОбС 

 20дка.  

Собствени и ползвани им. с НТП, 
пасища, мери   I-VII категория 

За 2017/18 
г. няма 

15 дка  

Собствени и ползвани им. с НТП, 
пасища, мери  от VIII - X 
категория 

За 2017/18 
г няма 

20 дка  
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мери. В подаденото от него заявление  №94-Н-935-1/09.03.2018г  е посочил, имотите за които 
кандидатства и не желае повече имоти от посочените в съседни землища.  
 

     Предвид изложеното комисията взе следното 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е : 

По т.1  На заявителя Басри Али Шериф се определя за ползване следното пасище, находящо 
се в землище с.Конак,  както следва: 

Имот № Местност   НТП Катег. Площ/дка 

38193.68.23 Син пунар  Пасище, мера         6 58,228 
 

Животновъда е заявил, че не желае разпределение на  други пасища, мери. 
 

По т.2 На заявителя Муса Алиев Дживгов, се определя за ползване следното пасище, 
находящо се в землище с.Еленово,  както следва: 

Имот № Местност  НТП Катег. Площ/дка 

27259.200.16 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 2 36.607 

27259.200.1 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 2 21.254 

27259.200.8 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 3 23.055 
                                                                                                                                                Общо: 80,916 
 Животновъда е заявил, че не желае разпределение на пасища, мери в други землища. 
 
По т.3 На заявителя ЕТ“ ДОБРУДЖА-97- Станчо Станев“, се определя за ползване следното 
пасище, находящо се в землище с.Еленово,  както следва: 

Имот № Местност  НТП Катег. Площ/дка 

27259.16.42 СУЛУКА Пасище, мера 2 35.535 

27259.16.38 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 3 9.609 

27259.16.45 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 5 85.269 

27259.16.39 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 5 21.555 

27259.200.25 КАРАКАТ Пасище, мера 3 39.466 

27259.15.52 СУЛУКА Пасище, мера 2 32.000 

27259.200.18 ДО СЕЛОТО Пасище, мера 6 70.415 
                                                                                                                                              Общо: 293,849 
 
По т.4 На заявителя Назиф Мехмедов Хасанов се определя за ползване следното пасище, 
находящо се в землище с.Тръстика,  както следва: 

Имот № Местност  НТП Катег. Площ/дка 

73376.100.474 КАРА ДЕРМЕНЕ Пасище, мера 6 52.357 

73376.91.88 КОРИЯТА Пасище, мера 6 41.336 

73376.91.87 КОРИЯТА Пасище, мера 6 7.807 

73376.91.91 В СЕЛОТО Пасище, мера 6 26.328 

73376.11.128 В СЕЛОТО Пасище с храсти 2 3.651 

73376.16.131 КАЙНИКА Пасище, мера 3 11.404 

73376.96.142 КАРА ДЕРМЕНЕ Пасище, мера 6 19.308 

73376.96.212 В СЕЛОТО Пасище, мера 4 9.638 

73376.16.31 КАЙНИКА Пасище, мера 2 34.7 

73376.20.247 В СЕЛОТО Пасище, мера 2 8.888 
                                                                                                                                               Общо: 215,417 
 
 Животновъда е заявил, че не желае разпределение на пасища, мери в други землища. 
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 Същите следва да бъдат отдадени под наем за срок до 5 години. 
 
 Настоящият протокол следва да се обяви на осн. чл.37и ал.8 ЗСПЗЗ. Същият подлежи на 
обжалване  в 14-дневен срок пред ПРС. 
    
   Всички решения на комисията са взети единодушно. 

Протоколът се състави и подписа в два оригинални екземпляра. 
 
 
Комисия:   
 

                   Павлинка Колева-ст.експерт “ФСДУС”............................................ 
 
                   Зорница Стоева –  гл.юрисконсулт.................................................... 

 
                   Йордан Йорданов - ст.специалист ”ФСДУС”................................... 

 
Мехмед Мехмед –кмет  на с.Тръстика за им. в землището на селото…………………… 
 
Бехти Ахмед -кмет на с.Ломци за имотите в землището на селото……………………... 
 
Стоян Георгиев–кмет на с.Глогинка за имотите в земл. на селото……………………… 
 
Теменужка Берберска -кмет на с.Дриново за имотите в землището на селото………… 
 
Хриска Станева -кмет на с.Садина за имотите в землището на селото………………… 
 
Васил Стоилов -кмет на с.Славяново за имотите в землището на селото……………… 
 
Цветан Цветков -кмет на с.Посабина за имотите в землището на селото……………… 
 
Таня Димитрова –км.наместник на с.Конак за им. в землището на селото……………. 
 
Джамал Бозев - кмет на с.Еленово за имотите в землището на селото………………… 

 


