
П Р О Т О К О Л 

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

Днес, 30.05.2016 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:

На  основание  чл.37и,  ал.7  от  ЗСПЗЗ  да  извърши  допълнително  разпределение  на

пасища,мери и ливади от ОПФ и състави протокол за окончателно разпределение на

имотите в срок до 1 юни.

Комисията 
Р Е Ш И :

1. Разпределя на ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър“ е собственик на два животновъдни 

обекта № 7332-0001 и № 7332-0531 регистрирани в БАБХ , притежаващ-1607/хиляда 

шестстотин и седем/ бр. говеда в т.ч. 439/четиристотин тридесет и девет/ бр. телета и 

малачета до 1 г., 73/седемдесет и три/ бр. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за 

угояване, 148/сто четиридесет и осем/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод и 

бременни юници, 947/деветстотин четиридесет и седем/ бр. крави-млечни, равняващи 

се на 1343 ЖЕ, следните имоти с НТП- пасища, мери и ливади в землище с.Мъдрево , 

ЕКАТТЕ 49518:
1.1. Имот № 000003 с обща площ- 9,582 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка;
1.2. Имот № 000011 с обща площ- 5,357 дка при оценка на имота 7,55 лв./дка;
1.3. Имот № 000075 с обща площ- 9,731 дка при оценка 6,14 лв./дка;
1.4. Имот № 000087 с обща площ- 3,041 дка при оценка на имота 7,55 лв./дка;
1.5. Имот № 000162 с обща площ- 177,996 дка при средно рентно плащане 6,00 лв./дка;
1.6. Имот № 000165 с обща площ- 27,320 дка при оценка 7,67 лв./дка;
Общо разпределени площи: 233,027 дка.
2. Разпределя на Фахредин Ахмедов Хаджиислямов, собственик на животновъден 

обект № 7332-0359, регистриран в БАБХ , притежаващ-26/Двадесет и шест/ бр. говеда  

в т.ч. 3/три/ бр. телета и малачета до 1 г., 2/два/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод 



и бременни юници и 21/двадесет и един/ бр. крави-млечни, равняващи се 24 ЖЕ  

следните имоти с НТП- пасища, мери и ливади в землище с.Мъдрево , ЕКАТТЕ 49518:
2.1. Имот № 000013-12,120 дка при оценка 7,55 лв./дка;
2.2. Имот № 000041-55,402 дка при оценка 6,14 лв./дка;
2.3. Имот № 000052-10,479 дка при оценка 6,14 лв./дка.
Общо разпределени площи: 78,001 дка.
3. Разпределя на Нерми Нермиев Шаибов, собственик на животновъден обект № 7332-

0343, регистриран в БАБХ с 51/тридесет и един/ бр. говеда в т.ч. 19/деветнадесет/ бр. 

телета и малачета до 1 г., 11/единадесет/ бр. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за 

угояване, 1/един/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и 

249/двеста четиридесет и девет/ бр. овце, 38/тридесет и осем/ бр. кози, равняващи се на 

61,65 ЖЕ, следните имоти с НТП- пасища, мери и ливади в землище с.Мъдрево , 

ЕКАТТЕ 49518:
3.1  Имот № 000029-123,913 дка при оценка 7,67 лв./дка;
3.2. Имот № 000031-169,171 дка при оценка 6,91 лв./дка;
3.3. Имот № 000035-155,668 дка при средно рентно плащане за землището 6,00 лв./дка;
3.4. Имот № 000047-23,373 дка при оценка 6,14 лв./дка;
3.5. Имот № 000074-34,299 дка при средно рентно плащане за землището 6,00 лв./дка 
Общо разпределени площи: 506,424 дка.
4. Разпределя на „Кемо Агро“ ЕООД, собственик на животновъден обект № 7332-0010,

регистриран в БАБХ със 63/шестдесет и три/ бр. говеда в т.ч. 21/двадесет и един/ бр. 

телета и малачета до 1 г., 5/пет/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни 

юници, 4/четири/ бр. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване, 33/тридесет и три/ 

бр. крави-млечни и 3/три/ бр. овце, равняващи се на 51,45  ЖЕ, следните имоти с НТП- 

пасища, мери и ливади в землище с.Мъдрево , ЕКАТТЕ 49518:
4.1. Имот № 000168-262,781 дка при оценка на имота-7,67 лв./дка;
4.2. Имот № 000073-21,270 дка при средно рентно плащане за землището 6,00 лв./дка
Общо разпределени площи: 284,051 дка.
5. Разпределя на Танжу Ариф Шюкри, собственик на животновъден обект № 7318-

0074, регистриран в БАБХ, с 56/петдесет и шест/ бр. говеда над 2-годишна възраст и 

28/двадесет и осем/ бр. говеда на възраст от 6 мес. до 2 години, равняващи се общо  на 

72,8 ЖЕ, следните имоти с НТП- пасища, мери и ливади в землище с.Мъдрево , 

ЕКАТТЕ 49518:
5.1. Имот № 000084-137,631 дка при оценка на имота-7,06 лв./дка;
5.2. Имот № 000115-114,526 дка при оценка 6,14 лв./дка;
5.3.  Имот № 000242-18,767 дка при средно рентно плащане за землището 6,00 лв./дка
Общо разпределени площи: 270,924 дка.
Протокола е окончателен за землище с.Мъдрево, землище с.Севар и землище с.Савин.
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/


