
П Р О Т О К О Л  

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

 Днес, 21.04.2017 г. в 15,30 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” в община Кубрат  

        2. инж.Ширин Шабанова- ст.експерт „ОС“ в 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. Мъдрево 

няма постъпили заявления за ползване на пасища,мери и ливади от ОПФ.  

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

определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 203 по Протокол № 23 от 

проведено заседание на 28.02.2017 г. на ОбС-Кубрат, подробно описани в  

/Приложение №1/ са в размер на 550,048 дка. 

 На основание чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи,  комисията  

 

Р Е Ш И: 

 



 При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, свободните 

имоти в землище с.Мъдрево, да се предоставят за допълнително разпределение на 

правоимащи лица от съседни землища до изчерпването им или до достигане на нормата 

по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.  

 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 / 

       


