
 

гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” № 2 

тел: 05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg   

 

 

  
       Утвърждавам : 

                                                                                                     Кмет на Община Сунгурларе 

                                                                                                     Д-р  Георги  Кенов 

 

П Р О Т О К О Л 
 
         Днес 08.05.2020 год., комисия назначена със Заповед №  149/ 10.03.2020 год. на кмета на 

Община Сунгурларе съгласно  чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ в състав:  

Председател:  инж. Димитър  Гавазов – заместник кмет на Община Сунгурларе 
Членове:  1. Светлана  Маринова  – юрист 

                 2.  Гюнер Алимолла – ст. експерт „Хидроинженер” 

                 4.  Калина  Нанева – спец. счетоводител 

     5.  Веселина  Парталова –  експерт  
                 6.  Халил  Ахмед  - Председател на ОС Сунгурларе 

се събра и започна  работа, състояща се в проверка на договорите за наем, сключени между 

Община Сунгурларе и  собствениците или ползвателите на регистрирани животновъдни обекти 
с регистрирани пасищни животни за  наем на общински мери, пасища и ливади по реда на 

чл.37м от ЗСПЗЗ  и в съответствие с чл.37и, ал.1 и ал.4 и разпределение на пасища на нови 

кандидати.  

Всички членове на комисията и председателя подписаха декларация по чл.100, ал.1 от 
ППЗСПЗЗ, които предадоха на председателя на комисията. 

С Решение на Общински съвет гр. Сунгурларе № 60 от 07.05.2020 год. е определен 

размера и местоположението на свободните пасища, мери, ливади и други постоянно затревени 
площи, които могат да се предоставят на животновъди за стопанската 2020/2021 г. 

/Приложение № 2/. За пасищата , които са в категорията на недопустимите – силно захрастени 

и с наличие на единични или група дървета, при отдаването им  под наем и сключване на 
договор с животновъди   е необходимо същите да бъдат приведени в състояние за субсидиране 

в срок до две години./Приложение № 5/. Със същото Решение  са определени годишните 

наемни цени, които всъщност се запазват от 2019 год., приема се  годишен план за паша  и 

правила за ползване /Приложение № 3 и 4/.  
Ползвателите, сключили договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд  са  били  длъжни в срок до 15 февруари 2020 г. да приведат договорите в 

съответствие с изискванията на чл.37и, ал.1 и 4. 
След извършена проверка и съставена Справка за всички собственици на животновъдни 

обекти и животни  в интегрираната информационна система на БАБХ към 1 февруари 2020 

год., които са ползватели на общински мери, пасища и ливади по договори с общината, 
комисията констатира следното: 

След като разгледа направената Справка към 1.02.2020 год. за ползвателите, договорите, 

животинските единици (ЖЕ), полагащи се площи и получени по договор, както и 

новопостъпилите  заявления , комисията установи: 
Има голям недостиг на пасища, мери, ливади и други постоянно затревени площи в общината, 

спрямо полагащите се на брой животно. В общината са регистрирани 2639 крави, 829 бр. телета 

от 6 м. до 2години, 6399 бр. овце майки и 945 бр. кози майки, или за тези животни са 
необходими минимум 4463,7 ЖЕ /животински единици/ отговарящи на 44 637,000 дка. Към 

настоящия момент в общината са сключени  162 броя договори за около 25 000 дка. 

Сключените през 2015 год. договори и сключените Анекси към тях през 2016 и 2017 год. 

както и договорите сключени през 2016 год. , 2017 год., 2018 год. и 2019 год. са действащи и 
валидни за 2020 год. Наемателите следва да заплатят годишния наем и могат да посочват 

площите в  системата  за субсидиране в т. ч. СЕПП.  

Нови договори за 2020 год. са сключени за площи, които са били освободени от отказали 
се наематели  и за недопустими площи, които наемателите ще  почистват в продължение на  

две години. Имотите за почистване  не попадат в актуалния специализиран слой по чл.5, ал.2 от 

Наредба № 2 от 17 февруари 2015 год., (изменена в  ДВ Брой 29 от 30 март 2016г., в сила от 
30.03.2016г.) за критериите за допустимост на земеделските площи  за подпомагане по схемите 

  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 



и мерки за плащане на площ и съгласно чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ поради което за първите две 

години не се дължи заплащане на наемната цена. 
 Новите сключени договори за 2020 год. са съобразени с изискването за получаване на пасища в 

зависимост от броя на отглежданите животни. Поради липса на площите  разпределението е  

съобразено с наличните пасища - не повече от 10 дка за 1 ЖЕ за говеда и не повече от 0,15 дка 

за 1 ЖЕ за овце  и кози. 
Комисията обсъди въпросите задавани от нови земеделски производители - животновъди, 

желаещи да наемат пасища, най-вече  „чисти пасища“ без да извършват разходи за почистване   

- защо не намалим пасищата на тези, които имат повече за  сметка на тези, които нямат или 
имат по-малко?  Отговорът е следният:   

1. Никой от ползвателите не ползва площи както се полагат по ЗСПЗЗ, т.е. не е задоволен  

с полагащите се пасища на ЖЕ, поради липса на пасища. Всички ползватели имат недостиг  
спрямо полагащите им се площи, средно около 60%. 

          2. Има  ползватели  с едни и същи пасища, имат сключени  дългогодишни договори с 

общината, разтрогването на които става по съдебен ред. Те имат същият недостиг спрямо 

отглежданите животни и по тази причина не може да се приеме практика на отнемане пасища 
от едни ползватели и даване на други. 

След извършената проверка на договорите комисията установи: 

 

І. Договори, които подлежат на пълно прекратяване : 

/няма животновъден обект, няма регистрирани  пасищни селскостопански животни/ 

Прекратява се   Договор № 304/08.05.2015 год. сключен с Павел  Христов  Павлев с 
адрес с. Прилеп, община  Сунгурларе, обл. Бургас, ЕГН  4903218784. 

Прекратява се ползването на следните  пасища по договора с обща площ 369,720 дка: 

Животновъда е бил    регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с 

животновъден обект с регистрационен № 8469-0014  в землището на с. Горово, община 
Сунгурларе, област Бургас,  

 в землището на с. Горово, ЕКАТТЕ 17049  

имот № 000016 с площ   9,873 дка,  
имот № 000064 с площ   27,257 дка, 

имот № 000070 с площ  8,274 дка, 

имот № 000071 с площ   6,500 дка, 

имот № 000106 с площ   100,000 дка, 
имот № 000137 с площ   24,700 дка, 

имот № 000139 с площ   14,900 дка, 

в землището на с. Прилеп, ЕКАТТЕ 58325  
имот № 000329 с площ   56,600 дка,  

имот № 000286 с площ    4,500 дка, 

имот № 000370 с площ   10,400 дка, 

в землището на с. Черница, ЕКАТТЕ 81006 

имот № 196001 с площ   44,000 дка,  

             Договорът се прекратява поради липса  на животни в животновъдния  обект със  

Заповед № 190/03.04.2020 год.  
 

Прекратява се   Договор № 304А/08.05.2015 год. сключен с Павел  Христов  Павлев 
с адрес с. Прилеп, община  Сунгурларе, обл. Бургас,ЕГН  4903218784. 

 Прекратява се ползването на следните  пасища по договора с обща площ 141,675 дка: 

Животновъда е бил    регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с 

животновъден обект с регистрационен № 8469-0014  в землището на с. Горово, община 
Сунгурларе, област Бургас,  

 в землището на с. Садово, ЕКАТТЕ 65111  

имот № 0000145 с площ   141,675 дка,  

             Договорът се прекратява поради липса  на животни в животновъдния  обект със  
Заповед № 190/03.04.2020 год.  

 

Прекратява се  Договор № 144/10.05.2016 год. с Ганка Пенчева  Делева с адрес с. 
 Прилеп, ЕГН 6103130595. Прекратява ползването на следните  пасища по договора с обща 

площ 173,000  дка: Животновъда е бил    регистриран в Интегрираната информационна система 

на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8469-0008  в землището на с. Горово, 

община Сунгурларе, област Бургас,           



  Договорът се прекратява поради липса на  животни  в животновъдния обект 

 със Заповед №  152/10.03.2020 г.,  
 

Прекратява се  Договор № 217/22.02.2017 год. с Минко Дойчев Дойчев  с адрес с. 

 Велислав, ЕГН: 6103175769. Животновъда е бил  регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8458-0024  в 
землището на с. Велислав, община Сунгурларе, област Бургас,  

   Прекратява се ползването на общо 203,250 дка пасища 

 в землището на с. Велислав, ЕКАТТЕ 76059 
имот № 045001 с площ 48,580 дка 

имот № 045002 с площ 100,898 дка 

имот № 045003 с площ 7,059 дка 
имот № 045004 с площ 7,714 дка 

имот № 000152 с площ 39,000 дка 

            Договорът се прекратява поради липса на пререгистрация на животновъдния обект за 

2020 год. и неизплатени задължения към община Сунгурларе със Заповед № 189/ 03.04.2020 
год.  

.  

Прекратява се  Договор № 273/30.04.2015 год. с Айдън  Фазлъ  Юсеин  с адрес с. 
Прилеп , ЕГН: 8106160581. Животновъда е бил    регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8445-0280  в землището на с. 

Прилеп, община Сунгурларе, област Бургас,  
    Прекратява се ползването на общо 235,800 дка пасища 

 в землището на с. Ведрово, ЕКАТТЕ 10313 

имот № 041007 с площ  20,427 дка 

имот № 041021 с площ  14,847 дка 
имот № 041062 с площ  25,726 дка 

имот № 041012 с площ   4,000 дка 

имот № 041009 с площ   4,000 дка 
в землището на с. Подвис, ЕКАТТЕ 56959 

имот № 000808 с площ  8,200 дка 

имот № 000915 с площ  19,100 дка 

имот № 034007 с площ  13,000 дка 
в землището на с. Прилеп, ЕКАТТЕ 58325 

имот № 000111 с площ  100,000 дка 

имот № 000129 с площ   26,500 дка 
       Договорът се прекратява поради липса на пререгистрация на животновъдния обект за 2020 

год. и неизплатени задължения към община Сунгурларе  със  Заповед № 188/ 03.04.2020 год.  

.  
 

Прекратяват се Договори № 218/22.04.2015 год., договор № 279/30.04.2015год. и 

Анекс № 1/09.05.2016г. към Договор № 218/22.04.2015г.  с Али Исуф Али с адрес с. 

 Съединение , ЕГН: 5305060569 се прекратява ползването на общо 353,20 дка пасища  в 
землището на с. Съединение, с. Прилеп и с. Ведрово , Животновъда е бил    регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 

8430-0142  в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас,            
Землище с. Съединение ЕКАТТЕ 70514 

имот № 000632 с площ 6,800 дка         имот № 000080 с площ 4,500 дка 

имот № 000636 с площ 4,000 дка         имот № 000083 с площ 1,372 дка 
имот № 000607 с площ 6,338 дка         имот № 000147 с площ 5,014 дка 

имот № 000488 с площ 4,000 дка         имот № 000621 с площ 2,100 дка 

имот № 000645 с площ 10,400 дка       имот № 000833 с площ 2,500 дка 

имот № 050010 с площ 120,000 дка     имот № 000028 с площ 120,000 дка 
Землище с. Прилеп , ЕКАТТЕ 58325 

имот № 0005407 с площ  13,100 дка 

Землище с. Ведрово , ЕКАТТЕ 10313 
имот № 027005 с площ 20,000 дка 

            Договорът се прекратява поради смърт на наемателя . 

 



По Договор № 245/28.04.2015 год. с  Хюсеин Хюсеинали Хюсеин  с адрес 

с.Съединение, 
ЕГН  7403250905, се прекратява ползването на следните  пасища по договора с обща площ от  

167,851 дка в  землището на с. Съединение и с. Завет.    Животновъда е бил    регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 

8430-0206  в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас,            

землището на с. Съединение, ЕКАТТЕ 70514 

имот № 030008 с площ  17,200 дка 

имот № 100001 с площ  23,500 дка 
имот № 000061 с площ  30,000 дка 

имот № 000332 с площ  13,211 дка 

имот № 000335 с площ  25,440 дка 

землището на с. Завет, ЕКАТТЕ 30051 

имот № 007001 с площ   9,826 дка 

имот № 011001 с площ  47,674 дка 

имот № 010013 с площ   1,000 дка 
       Договорът се прекратява поради липса на пререгистрация на животновъдния обект за 2020 

год. и неизплатени задължения към община Сунгурларе  със  Заповед № 249/ 08.05.2020 год.  

 
По Договор № 92- А- /19.04.2016 год. с  Хюсеин Хюсеинали Хюсеин  с адрес 

с.Съединение, ЕГН  7403250905, се прекратява ползването на следните  пасища по договора с 

обща площ от  9,200 дка в  землището на с. Завет.    Животновъда е бил    регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 

8430-0206  в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас,            

землището на с. Завет, ЕКАТТЕ 30051 

имот № 007001 с площ   9,826 дка 
       Договорът се прекратява поради липса на пререгистрация на животновъдния обект за 

2020 год. и неизплатени задължения към община Сунгурларе  със  Заповед № 249/ 

08.05.2020 год 
 

По Договор № 273/04.05.2017 год. с  Хюсеин Хюсеинали Хюсеин  с адрес с.Съединение, 

ЕГН  7403250905, се прекратява ползването на следните  пасища по договора с обща площ от  

12,000 дка в  землището на с. Съединение.    Животновъда е бил    регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8430-0206  в 

землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас,            

      землището на с. Съединение, ЕКАТТЕ 70514 
имот № 000671 с площ   12,000 дка 

       Договорът се прекратява поради липса на пререгистрация на животновъдния обект за 2020 

год. и неизплатени задължения към община Сунгурларе  със  Заповед № 249/ 08.05.2020 год.  
 

По Договор № 302/29.04.2017 год. с Фатме  Екрем  Кондафил  с адрес с. Манолич , ЕГН  

8906290537, се прекратява ползването на следните  пасища по договора с обща площ от 20,000 

дка в землището на с.Пчелин. Животновъда е бил регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8453-0030  в 

землището на с. Манолич, община Сунгурларе, 

землището на с. Пчелин, ЕКАТТЕ 58857 
имот № 003025 с площ  20,000 дка,  

             Договорът се прекратява по искане на наемателя със Заповед № 202/15.04.2020г. 

 
По Договор № 272/30.04.2015 год. с Дуран Байрамали  Карамахмуд  с адрес с. Манолич , 

ЕГН  6104160505, се прекратява ползването на следните  пасища по договора с обща площ от 

56,000 дка в землището на с.Манолич. Животновъда е бил регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ с животновъден обект с регистрационен № 8453-0169  в 
землището на с. Манолич, община Сунгурларе, 

землището на с. Манолич, ЕКАТТЕ 47096 

имот № 47096.28. 172 с площ  42,800 дка, 
имот № 47096.28. 174 с площ   7,600 дка, 

имот № 47096.07.033  с площ   5,600 дка, 

             Договорът се прекратява по искане на наемателя със Заповед № 254/12.05.2020 г. 

 



II. Комисията установи, че са подадени 13 броя заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. 

Всички заявления са подадени в срок, като към тях са представени необходимите 
документи според които заявителите  са собственици и /или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, както и желанията им за конкретни имоти. Комисията разпредели на новите 

ползватели или добави  площи на стари ползватели както следва: 

 

Заявител Хатче  Кемил  Али  със заявление с вх. № 94-Х-18/07.02.2020 г., с адрес 

с.Съединение, обл. Бургаска, община Сунгурларе , с ЕГН8406220716 и животновъден обект с 
регистрационен № 7051430010 . С Договори № 218/22.04.2015 год., договор № 

279/30.04.2015год. и Анекс № 1/09.05.2016г. към Договор № 218/22.04.2015г.  са предоставени 

пасища на  Али Исуф Али /свекър на заявителката с пасища 353,200 дка Хатче Кемил Али. 
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 103,4 животински единици (ЖЕ) –77 броя крави - месодайни, 44 телета 

на възраст над 1 год. и под 2 год. за угояване от което следва като  Хатче Кемил Али и са 

полагаеми 1034,000 дка . Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни и от друга страна с недостатъчните налични площи пасища в общината,  при 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и предлага за 

животновъден обект № 7051430010, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на с. Съединение 
имот №70514.280.11 с площ   6,807 дка 

имот №70514.379.12 с площ   4,000 дка 

имот №70514.280.9 с площ    14,593 дка 

имот №70514.290.39 с площ   5,505 дка 
имот №70514.280.29 с площ   4,550 дка 

имот №70514.430.71 с площ   1,372 дка 

имот №70514.10.30 с площ     5,013 дка 
имот №70514.80.32 с площ     1,300 дка 

имот №70514.80.34 с площ     3,400 дка 

имот №70514.105.27 с площ   5,100 дка 

имот №70514.210.35 с площ   4,000 дка 
имот №70514.4.100 с площ      2,100 дка 

имот №70514.510.35 с площ   10,400 дка 

имот №70514.530.37 с площ   1,700 дка 
имот №70514.80.29 с площ     2,500 дка 

имот №70514.80.2 с площ       3,999 дка 

имот №70514.280.13 с площ   1,100 дка 
имот №70514.550.15 с площ    120,000  дка 

имот №70514.50.10 с площ      120,000 дка 

     В землището на с. Ведрово 

имот №70514.27.5 с площ      19,361 дка 

Общо : 353,200 дка 

Заявител  Панайот  Сашев Стоянов  със заявление с вх. № 94-П-11/13.02.2020г., с 

адрес в гр. Сунгурларе, ул. Изгрев № 49 ЕГН  7712200765 и животновъден обект с 
регистрационен №  17049000010 в с. Горово. Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 25,8 животински единици (ЖЕ) – 21 броя крави  - месодайни, 8 бр. телета 
на възраст над 1 год. и под 2 год. за угояване от което следва ,че са полагаеми 258,000 дка 

Комисиятата констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ,комисията разпредели и предлага за 

животновъден обект № 17049000010, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на с. Горово ЕКАТТЕ  
Имот № 17049.12.53 с площ   9,885 дка,   

Имот № 17049.14.23 с площ   27,253 дка 

Имот № 17049.12.59 с площ   17,136 дка 

Имот № 17049.12.60 с площ   12,703 дка 



Имот № 17049.12.61 с площ   28,557  дка 

Имот № 17049.3.7  с площ      14,925 дка 
Имот № 17049.5.53 с площ       8,272 дка 

Имот № 17049.5.51  с площ     11,203 дка 

Общо: 129,937  дка. 

 

Заявител  Живко  Трошанов  Михайлов   със заявление с вх. № 94-К- 4/10.01.2020 

г., с адрес гр. Сунгурларе,ул. Искър №1, ЕГН 4908070468 и животновъден обект с 

регистрационен №  8470-0012 в  гр. Сунгурларе. Нов кандидат. 
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 36,45 животински единици (ЖЕ) – 200 броя овце майки  и 42 броя кози 

майки , от което следва ,че са полагаеми  364,500 дка 
Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията разпредели и предлага за 
животновъден обект № 8470-0012, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на гр. Сунгурларе ЕКАТТЕ 70247  

Имот № 70247.173.9 с площ   5,448 дка, 
Имот № 70247.178.9 с площ   5,411 дка, 

Имот № 70247.138.11 с площ  6,843 дка, 

Имот № 70247.170.7 с площ    7,000 дка  
Имот № 70247.135,2 с площ    4,473 дка, 

Имот № 70247.135.25 с площ  3,728 дка   

     В землището на с. Горово ЕКАТТЕ 17049  

Имот № 17049.13.33 с площ   24,357 дка,   
Имот № 17049.12.66 с площ   10,680 дка,   

Общо : 67,940 дка 

 
Заявител Йордан  Спасов  Иванов  със заявление с вх. № 94-Й-3/07.02.2020 г., с 

адрес в гр. Сунгурларе, ул. Атанас  Манчев № 9 ЕГН  9512056340 и животновъден обект с 

регистрационен №  1704920014 в с. Горово. Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 14,85 животински единици (ЖЕ) – 93 броя овце майки, 6 бр. кози майки , 

от което следва ,че са полагаеми  148,500 дка 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията разпредели и предлага за 
животновъден обект № 170490014, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на с. Горово ЕКАТТЕ  

Имот № 17049.13.32 с площ   93,133 дка,   

Имот № 17049.14.26 с площ   37,637 дка 

Общо: 130,770  дка. 

 

Заявител Христо  Георгиев  Берданков  със заявление с вх. № 94-Х-35/08.05.2020 г., 
с адрес в гр. Сунгурларе, ул. Девети септември № 56 ЕГН  4310250469 и животновъден обект с 

регистрационен №  8470-0003 в гр. Сунгурларе. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 28,95 животински единици (ЖЕ) – 193 броя овце майки, от което следва, 

че са полагаеми  289,500 дка. С Договор № 262/05.08.2016 год. животновъда ползва 62,400 дка 

пасища в землището на гр. Сунгурларе, по Договор № 78/11.04.2016 год.ползва 78,000 дка.  

Общо : 140,400 дка. 
Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и има 

недостиг. Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на 

отглежданите животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в 
общината ,  при разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията разпредели и 

предлага за животновъден обект № 8470-0003, правоимащото лице да получи под наем 

следните имоти:  

      



В землището на с. Терзийско ЕКАТТЕ  

Имот № 72299.119.13 с площ   86,400 дка,   
Имот № 72299.119.11 с площ   11,600 дка 

Имот № 72299.47.8 с площ   13,200 дка,   

Имот № 72299.73.13 с площ    40,400 дка 

Имот № 72299.196.15 с площ  13,000 дка 

Общо: 164,600  дка. 

 

Заявител  ЕТ  „Кемал Бозов „   със заявление с вх. № 94-К-23/07.05.2020 г., с адрес в 
с. Лозарево,обл. Бургас, БУЛСТАТ 112050948 и животновъден обект с регистрационен №  

5695960033 в с. Подвис. Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 49 животински единици (ЖЕ) – 49 броя крави - месодайни , от което 

следва ,че са полагаеми  490,000 дка 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 
животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията разпредели и предлага за 

животновъден обект № 5695960033, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на с. Велислав ЕКАТТЕ 76056  

Имот № 76056.30.16 с площ   39,274 дка, 

Имот № 76056.45.1 с площ   48,580 дка, 
Имот № 76056.45.2 с площ   100,898 дка  

Имот № 76056.45.3 с площ      7,059 дка, 

Имот № 76056.45.4 с площ      7,714 дка   

     В землището на с. Черница ЕКАТТЕ 81006  
Имот № 81006.196.1 с площ   48,500 дка,   

     В землището на с. Вълчин ЕКАТТЕ 12591  

Имот № 12591.12.5 с площ    4,700 дка,   
Имот № 12591.12.5 с площ    1,500 дка,   

Имот № 12591.120.99 с площ   6,300 дка,   

Имот № 12591.44.10 с площ   15,700 дка,   

Имот № 12591.121.9 с площ     6,800 дка,   
Имот № 12591.10.74 с площ   111,000 дка,   

Имот № 12591.10.78 с площ    37,100 дка,  

Имот № 12591.123.5 с площ    91,100 дка,   

     В землището на с. Подвис  ЕКАТТЕ 56959  

Имот № 56959.230.123  с площ    44,800 дка,   

Имот № 56959.240.20  с площ      36,200 дка,   

Общо : 467,625 дка 

 

 

Заявител   Стефан  Георгиев  Кенов    със заявление с вх. № 94-С- 80/04.05.2020 г., с 
адрес с. Съединение , кв. Подем, ул. Двадесет и осма № 18, ЕГН 8012180963 и животновъден 

обект с регистрационен №  7051450071 в с. Съединение. Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 46,2 животински единици (ЖЕ) – 31 броя крави месодайни      , от което 

следва ,че са полагаеми  310,000 дка 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията разпредели и предлага за 

животновъден обект № 7051450071, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:  

     В землището на с. Съединение ЕКАТТЕ 70514  

Имот № 70514.30.8 с площ    17,300 дка, 

Имот № 70514.100.1 с площ   23,504 дка, 
Имот № 70514.180.39 с площ  4,000 дка  

Имот № 70514.190.30 с площ  19,400 дка, 

Имот № 70514.540.16 с площ  6,200 дка   

Имот № 70514.540.13 с площ   11,600 дка  



     В землището на с. Завет ЕКАТТЕ 30051  

Имот № 30051.7.1 с площ  9,300 дка,   
Имот № 30051.11.1 с площ   58,300 дка,   

     В землището на с. Прилеп ЕКАТТЕ 58325  

Имот № 58325.21.59 с площ    12,498 дка,   

Имот № 58325.1.10 с площ       48,000дка,  
Имот № 58325.1.6. с площ   12,500 дка,   

Имот № 58325.1.1 с площ   10,800 дка,   

     В землището на с. Манолич ЕКАТТЕ  47096  
Имот № 47096.28.172 с площ    39,600 дка,   

Имот № 47096.28.174 с площ    21,800 дка,  

Имот № 47096.7.33 с площ   14,800 дка,   

Общо : 309,602 дка 

 

Заявител  Веселин Кирилов Василев  със заявление с вх. № 94-В-56/05.05.2020 г., с 

адрес с.Бероново , община Сунгурларе, ЕГН 6901065761 и животновъден обект с 
регистрационен №  8448-0046 в с. Бероново. С Договор № 291/07.05.2015 год.,Договор № 

103/07.05.2019 г., Договор  № 341/11.07.2017г.животновъда е получил общински пасища в общ 

размер 353,972 дка. 
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 99,00 животински единици (ЖЕ) – 99 броя крави  - месодайни, от което 

следва ,че са полагаеми  990,000 дка. Предоставените имоти са недостатъчни и животновъда 
кандидатства  да наеме площи  за почистване.  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Като 

се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не  може да удовлетвори 

заявлението поради това,че Общината не разполага със свободни годни пасища, мери и ливади 

и предлага на животновъда да получи под наем имоти които да почисти: Имотите които изцяло 
или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на договора специализиран 

слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год.за критериите за допустимост на 

земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на площ , не се посочват 

в ИСАК и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години. 
Комисията разпредели и предлага за животновъден обект № 17049000010, правоимащото лице 

да получи под наем следните имоти за почистване :  

     В землището на с.Бероново ЕКАТТЕ 03959  
Имот № 03959.33.41 с площ   2,876 дка,   

Имот № 03959.33.38 с площ   1,070 дка 

Общо: 3,946 дка. 

 

Заявител   Райме Ахмед Топал  със заявление с вх. № 94-Р-38/05.05.2020 г., с адрес 

с.Бероново , община Сунгурларе, ЕГН 6808190490 и животновъден обект с регистрационен №  

8449-0014 в с. Дъбовица. С Договор № 297/07.05.2015 год., Договор  № 
338/11.07.2017г.животновъда е получил общински пасища в общ размер 668,447 дка. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 101,4 животински единици (ЖЕ) – 99 броя крави  - месодайни и 4 броя 
говеда на възраст от 6 месеца до две години, от което следва ,че са полагаеми  1014,000 дка. 

Предоставените имоти са недостатъчни и животновъда кандидатства  да наеме площи  за 

почистване.  
Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не  може да удовлетвори 
заявлението поради това,че Общината не разполага със свободни годни пасища, мери и ливади 

и предлага на животновъда да получи под наем имоти които да почисти: Имотите които изцяло 

или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на договора специализиран 
слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год.за критериите за допустимост на 

земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на площ , не се посочват 

в ИСАК и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години. Комисията разпредели и 



предлага за животновъден обект № 17049000010, правоимащото лице да получи под наем 

следните имоти за почистване :  

     В землището на с. Дъбовица ЕКАТТЕ 83137  

Имот № 83137.64.4 с площ  60.821 дка,   

Имот № 83137.12.255 с площ  2,985 дка 

Имот № 83137.62.2 с площ  184,000 дка 

Общо: 247,806 дка. 

 

Заявител   Байрямали  Ахмед  Хасан  със заявление с вх. № 94- Б-38/13.01.2020 г., с 
адрес с. Съединение , община Сунгурларе, ЕГН 7809030667 и животновъден обект с 

регистрационен №  8430-0190 в с. Съединение. Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 8,85 животински единици (ЖЕ) – 59 броя овце , от което следва ,че са 

полагаеми 88,500 дка.  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 
животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не може да удовлетвори 

заявлението  поради това ,че Общината не разполага със свободни годни пасища , мери и 
ливади  и предлага за животновъда  да получи под наем  имоти които да почисти . Имотите 

които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на договора 

специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год. за критериите за 
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на площ 

не се посочваат в ИСАК  и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години.  Комисията 

разпредели и предлага за животновъден обект № 8430-0190, правоимащото лице да получи под 

наем следните имоти за почистване :  

     В землището на с. Съединение ЕКАТТЕ 70514  

Имот  № 70514.350.50  с площ  10,996 дка,   

Имот №  70514.4.83 с площ   10,071 дка 
Имот №  70514.110.35 с площ  18,846 дка 

Имот №  70514.12.197 с площ  17,894 дка 

Имот №  70514.10.67  с площ    33,937 дка 

Общо :  75,670 дка 

 

Заявител   Билял  Ахмед  Билял  със заявление с вх. № 94- Б-10/05.03.2020 г., с адрес 

с. Съединение , община Сунгурларе, ЕГН 8103130500 и животновъден обект с регистрационен 
№  8430-0112 в  с. Съединение. Нов  кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 28,4 животински единици (ЖЕ) – 26 броя крави  и 4 броя телета на 
възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми  284,000 дка.  

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не може да удовлетвори 

заявлението  поради това ,че Общината не разполага със свободни годни  пасища , мери и 

ливади  и предлага за животновъда  да получи под наем  имоти които да почисти . Имотите 
които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на договора 

специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на площ 
не се посочват в ИСАК и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години. Комисията 

разпредели и предлага за животновъден обект № 8430-0112, правоимащото лице да получи под 

наем следните имоти за почистване :  

 

 В землището на с. Съединение ЕКАТТЕ 70514  

 Имот  № 70514.410.30  с площ  30,000 дка,   

 Имот  № 70514.410.32  с площ  26,479 дка,   
Имот  № 70514.130.31  с площ  14,000 дка  

Общо : 70,479 дка 

 



Заявител   Али  Хасан  Хасан  със заявление с вх. № 94- А-12/20.01.2020 г., с адрес с. 

Съединение , община Сунгурларе, ЕГН 8112220566 и животновъден обект с регистрационен №  
8430-0183 в  с. Съединение.  Нов кандидат. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 42,4 животински единици (ЖЕ) – 40 броя биволици  и 4 броя юници, от 

което следва ,че са полагаеми  424,000 дка.  
Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не може да удовлетвори 

заявлението  поради това ,че Общината не разполага със свободни годни пасища , мери и 

ливади . Комисията предлага животновъда да  получи под наем  имоти които да почисти . 
Имотите които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на 

договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год. за критериите 

за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на 

площ не се  посочват в ИСАК и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години. 
Комисията разпредели и предлага за животновъден обект № 8430-0183, правоимащото лице да 

получи под наем следните имоти за почистване :  

 

  В землището на с. Съединение ЕКАТТЕ 70514  

  Имот  № 70514.560.11  с площ  50,000 дка,   

  Имот  № 70514.5320.2  с площ  39,371 дка,  
 Имот  № 70514.170.28   с площ  17,510 дка, 

  Общо : 89,371 дка 

 

Заявител   ЕТ  „МИЛК – Радостина  Манева“  със заявление с вх. № 94- Р-
21/10.02.2020 г., с адрес с.Крумово градище , община Карнобат, ЕИК 203757548 и 

животновъден обект с регистрационен №  7229940003 в  с. Терзийско. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 42 животински единици (ЖЕ) – 42 броя крави, от което следва ,че са 

полагаеми  420,000 дка. С Договор № 73/11.04.2016 год. фирмата е получила 46,300 дка и по 

Договор № 294/29.05.2017 год. е получила 110,300 дка. Общо : 156,600 дка. 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 

животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията не може да удовлетвори 
заявлението  поради това ,че Общината не разполага със свободни годни и негодни пасища , 

мери и ливади. Заявлението не може да бъде удовлетворено.   

 

Заявител   Шафие  Хюсеин  Коджаман  със заявление с вх. № 94- Ш-21/10.02.2020 

г., с адрес с. Везенково , община Сунгурларе, ЕГН 7502260477 и животновъден обект с 

регистрационен №  8457-0112 в  с.  Везенково. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 
животновъден обект с 13,6 животински единици (ЖЕ) – 13 броя крави месодайни и 1 бр. теле 

на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми  136,000 дка. С Договор № 

215/22.04.2015 год.  е получила 30,000 дка и по Договор № 86/14.04.2016 год. е получила 40,000 
дка. Общо : 70,000 дка. 

Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ . 

Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите 
животни  и от друга страна с недостатъчните  налични площи пасища   в общината ,  при 

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ, комисията  удовлетвори заявлението 

като предоставя пасища за почистване  в землището на с. Садово. Имотите които изцяло или 

частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на договора специализиран слой по 
чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год. за критериите за допустимост на земеделските 

площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на площ не се посочват в  ИСАК и не 

се дължи заплащане на наемната цена за две години. Комисията разпредели и предлага за 
животновъден обект № 8430-0183, правоимащото лице да получи под наем следните имоти за 

почистване : 

  В землището на с. Садово ЕКАТТЕ 651111  

  Имот  № 70514.42.67  с площ  53,530 дка,   



 

Заявител   Руска Райчева Узунова  със заявление с вх. № 94- Р-40/13.02.2020 г., с 
адрес с. Манолич , община Сунгурларе, ЕГН 5803196050 и животновъден обект с 

регистрационен №  8453-0175 в  с.  Манолич. 

След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран 

животновъден обект с 26,8  животински единици (ЖЕ) – 25 броя крави месодайни и 3 броя 
телета на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми  268,000 дка. С 

Договор № 212/27.04.2015 год. са предоставени 243,8 дка , по Договор № 129/04.05.2016 год.  е 

получила 30,000 дка. Общо : 273,800 дка. 
Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ , и 

заявения имот в землището на с. Каменско с № 47096.102.2 с площ 45,933 дка. може да бъде 

предоставен за почистване. 
Имотите които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване  на 

договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 26 март  2018 год. за критериите 

за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите и  мерките за плащане на 

площ не се  посочват в ИСАК и не се  дължи заплащане на наемната цена за две години. 
Комисията разпредели и предлага за животновъден обект № 8430-0183, правоимащото лице да 

получи под наем следните имоти за почистване :  

  В землището на с. Манолич  ЕКАТТЕ 47096  
  Имот  № 47096.102.2  с площ  43,933 дка,   

 

 

 

           Настоящият протокол  се публикува на интернет страницата на  Община Сунгурларе и да 

се обяви  в съответните кметства не по-късно от 10 юни 2020 г. 

           На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване пред 
Районен съд Карнобат в 14 дневен срок  от публикуването му. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

           Работата на комисията приключи на 20.05.2020 год. и е съобразена със Заповед №  149/ 
10.03.2020 год. на кмета на Община Сунгурларе, с чл.37и  от ЗСПЗЗ, чл.24а,т.6,ал.2 от ЗСПЗЗ 

чл.43а, ал.3, чл.43 от Закона за горите ,глава пета чл.75 – чл.80  от НРПУРОИ и  Решение на ОС 

Сунгурларе № 60 от 07.05.2020 год.  

 
 

 

 
Комисия: Председател: инж. Димитър Гавазов .................................... 

 

                  
                  Членове : 1.    Светлана  Маринова ......................................... 

 

                          

                            2.    Гюнер Алимолла....................................... 
 

                    

                     3.     Калина  Нанева ………………………. 
                  

                    

                     4.     Веселина Парталова………………………… 
                                   

                                   

                                   5.     Халил Ахмед………………………… 

 


