
П Р О Т О К О Л  

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

 Днес, 20.04.2017 г. в 15,00 часа в заседателната зала на общинска администрация 

гр.Кубрат се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № 188/11.04.2017 г. 

на кмета на Община Кубрат в състав: 

 Председател: Женифер Пойраз – зам.кмет на община Кубрат 

и членове: 1. Гюлтен Садъкова- гл.експерт”ЗД” при община Кубрат  

        2. инж.Ширин Шабанова- ст.експерт „ОС“ при община Кубрат 

         3. Ива Димитрова-общински съветник 

         4. Хюсеин Юмеров -общински съветник 

Задължения на комисията: 

1. Да разгледа подадените Заявления за ползване на пасища,мери и ливади от ОПФ, в 

срока посочен в чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.  

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 по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ - 10 март 2017 г. за землище с. Горичево е 

постъпило 1/едно/ Заявление с Вх.№ СД 03-00-16/10.03.2017 г. от Окан Неждетов 

Ефраимов. 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „ Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в 

зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и 

ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 

категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 

производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 

дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 



животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, 

отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и 

"Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 

биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на 

хектар, независимо от категорията на имотите.“ 

Окан Неждетов Ефраимов е собственик на животновъден обект с № 7337-0019  /нов 

№ 1610530003/, регистриран в БАБХ в землището на с.Горичево. Съгласно 

Приложение №1 към представеното заявление лицето притежава 26 говеда над 2 

годишна възраст и 7 броя телета от 6 месеца до две години, равняващи се на 30,2 ЖЕ. 

Окан Неждетов Ефраимов има сключен договор за 172,175 дка пасища,мери с община 

Кубрат /Договор №14/2016/.  Съгласно нормата по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ  на кандидата 

се полагат – до 453 дка,площи с НТП-Пасище, мера. На кандидата му се полагат още 

280,825 дка с пасища,мери от ОПФ. 

Наличните свободни площи с НТП-Пасище,мера в землището на с.Горичево са в 

раазмер на 237,534 дка предимно трета категория. 

Като взе впредвид горепосоченото комисията  

Р Е Ш И: 

 Разпределя на Окан Неждетов Ефраимов в землището с.Горичево, ЕКАТТЕ 16105 

следните имоти : 

1. Имот № 000017-226,140 дка при цена - 8,11 лв./дка, определена по пазарен 

механизъм;  

2. Имот № 000073-10,690 дка при цена - 7,49 лв./дка, определена по пазарен механизъм;  

3. имот № 000044-0,704 дка при цена - 7,28 лв./дка, определена по пазарен механизъм. 

 Обща площ: 237,534 дка 

Поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището на с.Горичево, за достигане на максимално допустимата площ по 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на Окан Неждетов Ефраимов са необходими допълнително -

43,291 дка с пасища,мери от съседни землища. 

Поради изчерпване на имотите  и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ протокола е 

окончателен за землището на  с.Горичево. 

 Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 



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

съд гр.Кубрат. 

 

К О М И С И Я: 

Председател:  /п/ 

      / Ж. Пойраз / 

Членове: 

1.    /п/      2.   /п/  

  / Г. Садъкова /                                                / Ш. Шабанова / 

3.   /п/     4.   /п/ 

     / И. Димитрова /          / Х. Юмеров / 

       


