
П Р О Т О К О Л 

за разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ в землище с. Горичево

Днес, 21.04.2016 г. в 13,00 часа в заседателната зала на общинска администрация

гр.Кубрат се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № 362/19.04.2016 г.

на кмета на Община Кубрат в състав:

Председател: инж.агр. Красимир Великов – зам.кмет 

и членове: 1. Светлана Кирилова-ст.юрисконсулт при община Кубрат

       2. Ива Димитрова-общински съветник

       3. Милена Йорданова-общински съветник

       4. Гюлтен Садъкова- гл.експерт”ТДЗ” при община Кубрат

Задължения на комисията:

1. Да разгледа подадените Заявления за ползване на пасища,мери и ливади от ОПФ. 
2. Да разпредели имотите за всяко землище, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни животни и определи необходимата за всеки кандидат площ по чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ.
3. Да състави протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 

необходимите площи в срок до 1 май.  
4. При недостиг на пасища,мери и ливади от ОПФ в съответното землище, комисията 

да извърши допълнително разпределение в съседно землище.
В определения срок - 10 март 2016 г. за землище с. Горичево са постъпили 2/два/ бр.

Заявления с Вх.№ СД-03-03-54/09.03.2016 г. от Илми Адилов Мухаремов и СД 03-03-

82/09.03.2016г. от Окан Неждетов Ефраимов.
Илми  Адилов  Мухаремов е  собственик  на  животновъден  обект  №  7337-0051,

регистриран в  БАБХ в землището на с.Горичево.  Притежава 20/двадесет/  бр.  крави-

млечни,   6/шест/  бр.  телета и малачета до 1 г.  ,равняващи се на 23,6 ЖЕ. Съгласно

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ  на кандидата се полагат -236 дка,площи с НТП-Пасище, мера.
Окан  Неждетов  Ефраимов е  собственик  на  животновъден  обект  №  7337-0019,

регистриран  в  БАБХ  в  землището  на  с.Горичево.  Притежава  14/четиринадесет/  бр.

крави-млечни,  1/един/ бр.  телета и малачета до 1 г., 4/четири/ бр. телета и малачета над

1 г. за разплод и бременни юници, равняващи се на 17 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от

ЗСПЗЗ  на кандидата се полагат -170 дка,площи с НТП-Пасище, мера.
Наличните  площи  -597,202  дка  в  землището  на  с.Горичево  са  достатъчни  да

задоволят нуждите на двамата животновъди.  
В съответсвие с горепосоченото комисията 



Р Е Ш И:
Разпределя на Окан Неждетов Ефраимов в землището с.Горичево, ЕКАТТЕ 16105 

следните имоти :
1. Имот № 000038-7,677 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка;
2. Имот № 000079-141,834 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка;
3. Имот № 000105-22,664 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка.

Обща площ: 172,175 дка
Разпределя на Илми Адилов Мухаремов в землището с.Горичево, ЕКАТТЕ 16105 

следните имоти :
1. Имот № 000017-226,140 дка при оценка 7,67 лв./дка;
2. Имот № 000073-10,690 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка;

Обща площ: 236,830 дка
След разпределение на правоимащите лица в землище с.Горичево остават 188,197 дка с 

пасища,мери за допълнително разпределение на животновъди от съседни землища.

На основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ протокола е окончателен за землище с.Горичево.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Настоящият протокол подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Районен съд

гр.Кубрат.

К О М И С И Я:
Председател: …………………..

/Кр.Великов/
Членове:
1…………………….. 2. ………………………..

/Св.Кирилова/                                /И.Димитрова/

3. ……………………….. 4. …………………………
    /М.Йорданова/ /Г.Садъкова/


