
% ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
обл. Бургас, гр. Сунгурларе. ул. ”Георги Димитров“ „М.» 10
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ПРОТОКОЛ
На 1

За разпределение на общински пасища , мери и ливади за стопанската
2021/2022 год. на територията на Община Сунгурларе

Днес |3.08.2021г., на основание чл. 37 и, ал. 6 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи /ПП3СПЗЗ/ в изпълнение на Решение
Мз 174 прието на 20-то заседание на ОС Сунгурларе проведено на 23 юни 2021 год., се
проведе първото заседание на комисия назначена със Заповед Ме 426/13.08. 2021 год. на кмета
на Община Сунгурларе в състав:
Председател: инж. Димитър Гавазов - заместник кмет на Обшина Сунгурларе
Членове: 1. Яни Блецов - Юрист

2. Валентина Узунова - Гл. експерт ОС
3. Веселина Парталова- Експерт ОПФ
4. Халил Ахмед - Председател на ОС Сунгурларе
5. Снежана Рускова - Спец. счетоводител
6. инж. Гюнер Алимолла - Старши експерт „хидроинженер“

Резервни членове:
1. Соня Колева -специалист„ЖННО“
2. Денка Камшева- старши инспектор „ТТСД“

За разглеждане на подадените заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99. ал.] от
ППЗСПЗЗ, да определи необходимите площи за всеки кандидат съгласно чл.37 и . ал.4 от
ЗСПЗЗ и да извърши разпределение на имоти - публична общинска собственост с НТП :

пасища. мери и ливади за индивидуално ползване между правоимащите лица. които имат
животновъдни обекти с пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. както и за 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.| и ал.4 и

разпределение на пасища на нови кандидати.
Предвид обявеното извънредно положение в страната и усложнената епидемична

обстановка във връзка с болестта ковид 19 предвидените в закона срокове бяха удължени.
Всички членове на комисията и председателя подписаха деклараЦИя по чл.100. ал.| от
ППЗСПЗЗ, че по смисъла на Търговския закон не са свързани лица с никой от педалите
заявления кандидати, които предадоха на председателя на комисията.



[. Комисията установи,че към настоящия момент няма договори , които следва да бъдат
прекратени поради липса или намаляване на пасищните животни, липса на животновъден
обект, прекратяване на дейността или други обстоятелства свързани с изискванията на чл.37 м
от ЗСПЗЗ.

Н. Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления по образец и

документите приложени към тях в реда , по който са подадени в определения срок до 10 март
2021 год.

Подадени са 15 заявления от кандидати, на които договорите изтичат към края на
стопанската година 30 септември или към края на годината 31 декември и са заявили
желание същите да бъдат подновени с нов 5 годишен срок . Към настоящия момент няма
подадени нови заявления .

В процеса на работата комисията прие следните правила :

- Пасишата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се разпределят между
правоимащите . които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище
съобразно броя и вида на регистрираните паСИЩНиживотни. Същите се предоставят под
наем на лица , които нямат данъчни задължения, както и задължения към ДФ „ Земеделие“,
Държавния поземлен фонд, Общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ап.2 от ЗСПЗЗ.

При разпределението предимство имат кандидати ,които до датата на разпределението са
ползвали имоти по договори с изтекъл срок /чл.37 и , ал.6 от ЗСПЗЗ/. Комисията се съобрази с
желанията на заявителите и разпредели имотите по вече изтеклите договори ,сключени през
2016 г. за срок от 5 години.Останалите свободни имоти се разпределят по възходящ ред,като се
започва от лицата , които притежават най - малко животински единици. Лицата които
отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни /автохтонни/
породи. Лицата които имат сключени договори по Програмата за развитие на селските райони.
За тази цел бяха изпратени писма до Областна дирекция към ДФ “Земеделие „ Бургас,
Областна дирекция „Земеделие“ Бургас ,от които институции получихме отговор за липсата на
задължения на кандидатите по предоставен списък . При подаване на заявлението се изискваха
следните документи:
- Удостоверение за липса на задължение към общинската данъчна служба, Извършва се

проверка за липса на задължения по договори с Общината, Документ за Регистрация на
животновъден обект, Справка за броя на животните към 1.02.2021 год.

- При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали имоти по договори с изтекъл срок . Комисията се съобрази с
желанията на заявителите и им разпредели имотите по вече изтичащите договори за които
следва да се сключат нови договори за 5 години с начало м. октомври 2021г. за стопанската
2021/2022г. до 30 септември 2026 год.

- Останалите свободни имоти се разпределят на нови кандидати по възходящ ред,
като се започва от лицата притежаващи най-малко животински единици. При недостиг в

съответното землище се извършва разпределение в съседни землища.
С Решение на Общински съвет гр. Сунгурларе Ме 174 от 23.07.2021 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 2021/2022 г. 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 на допустимост на площите и за
субсидиране в срок до две години. Със същото Решение са определени годишните наемни
цени. - 8,00 лв/дка за пасища и мери, 13,40 лв/дка за ливади., приема се годишен план за паша
и правила за ползване .

След извършена проверка и Справка за всички собственици на животновъдни обекти и
животни в интегрираната информационна система на БАБХ към 1 февруари 2021 год., които са
ползватели на обшински мери, пасища и ливади по договори с общината, животинските
единици (ЖЕ), полагащи се площи и получени по договор, 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 2643 крави,



928 бр. телета от 6 м. до 2години, 5036 бр. овце майки и 603 бр. кози майки, или за тези
животни са необходими минимум 4045 ЖЕ /животински единици/ отговарящи на 40 450,000
дка. В момента в общината се отдават около 25 000,000 дка

Сключените през 2016 год. договори и сключените Анекси към тях са били валидни до
края на 2021 год. Договорите сключени през , 2017 год.. 2018 год. , 2019год. , 2020год. , и 2021
год. са действащи и валидни за стопанската 2021/2022 год. Наемателите следва да заплатят
годишния наем и могат да посочват площите в системата за субсидиране в т. ч. СЕПП за 2022
год.

Комисия назначена от Кмета на Община Сунгурларе със Заповед Ме 426/13.08. 2021
год. е започнала работа за разглеждане на подадените заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и
чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за определяне необходимите площи за всеки кандидат съгласно
чл.37 и , ал.4 от ЗСПЗЗ и да извърши разпределение на имоти # публична общинска
собственост е НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване между правоимащите
лица, които имат животновъдни обекти с пасищни животни .Имотите за почистване които се
предоставят на животновъди не попадат в актуалния специализиран слой по чл.5, ал.2 от
Наредба На 2 от 17 февруари 2015 год., (изменена в ДВ Брой 29 от 30 март 2016г., в сила от
30.03.2018г.) за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите
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.

Поради изтичане на срока на договорите от 2016 год., то следва същите наематели.
подали заявления да сключат нов договор с начален срок считано от 01.10.2021 год. за
стопанската 2021-2022 год. до 30.09.2026 год. Новите договори за 2021 /2022год. ще 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 > 10
дка за 1 ЖЕ за говеда и 0,15 дка за 1 ЖЕ за овце и кози.

Комисията установи, че кандидатите подали заявления отговарят на изискуемите
съгласно чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ документи и реши, че същите отговарят на условията за
предоставяне под наем без търг на пасища, мери и ливади от ОПФ .

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 пристъпи към определяне на необходимите за всеки кандидат площи и

разпределянето им по имоти и по землища както следва :

1. Заявител „ЯВА КОМЕРС“ ООД със заявление с вх. М.» 26-00-107/16.03.2021
год., с адрес с.гр. Карнобат ул.“ П.Р. Славейков“]Че 4 , с животновъден обект с регистрационен
Ле 1032760013 /стар 8457-0061/в с. Везенково . Ползвал пасища по изтекъл Договор Ме

80/11.04.2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 97,20 животински единици (ЖЕ) - 81 броя
крави - за месо, 27 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са
полагаеми минимум 972,000 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 Ме 1032760013 с животновъд Явор Андреев Имамов да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имотМе 10327.19.31, пасище, катег.9-та, местност „Поляк“ , допустима площ 232.827 дка,
стар Мз 000191
имотМ 10327.23.27, пасище, катег.9-та,местност “Попяк“, допустима площ 99,759 дка,
стар Ме 000996
ОБЩО : 332,586 дка



2. Заявител Сюлейхан Исуф Хасан със заявление с вх. Мз 94-С-311 03.08.2021 г., с
адрес с. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с

регистрационен Ме 1032720008 /стар 8457-0044/в с. Везенково. Ползвал пасища по Договор Ме

193/05.05.2021год. и по договор за почистване Ме 101/15.04.2021 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 104,4 животински единици (ЖЕ) - 93 броя
крави - за месо, 19 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо, от което следва ,че
са полагаеми минимум 1044,000 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 Ме 1032720008 , с животновъд Сюлейхан Исуф Хасан да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имот Ме 10327.125.3, пасище, катег.6-та, местност „Клисалта“, допустима площ 88,000 дка,
стар Ме 000291

3. Заявител Златослав Маринов Коларов със заявление с вх. Ке 94- 3- 41/25.02.
2021г., с адрес е. Славянци, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Ме 6711580008 /стар 8460-0051/в с. Славянци. Ползвал пасища по изтекъл
Договор М.» 136/09.05.2016 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 37,65 животински единици (ЖЕ) - 243
брой овце майки и 8 броя кози, от което следва ,че са полагаеми 376,500 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 плоши пасища в общината, при
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и предлага за
животновъден обект На 671 1580008 , с животновъд Златослав Маринов Коларов да получи
под наем следните имоти:
Землище Скала
имот Ме 66682.43.5, пасище, катег.6-та, местност „Юрта“, допустима площ 70,000 дка, стар Ме
000103
имот Мз 6668210821, пасище, катег.6-та, местност „Пандерата“, допустима площ 17,225 дка,
стар Мз 000199
Общо : 87,225 дка

4. Заявител Христо Василев Караиванов със заявление с вх. Ле 94- Х- 23/09.02.
2021г., с адрес е. Чубра, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Мз /стар 8461-0006/в с. Чубра. Ползвал пасища по изтекъл Договор Мз
134/05.05.2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 11 животински единици (ЖЕ) - 11 брой
крави майки , от което следва ,че са полагаеми 110,00 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 Мз 671 1580008 , с животновъд Христо Василев Караиванов да получи
под наем следните имоти:
В землище с.Чубра
имотМе 815623729, пасище, катег.4-та, допустима площ 7,200 дка, стар Ме 000356
имот М981582.82.3 , ливада, катег.6-та, допустима площ 14,500 дка, стар М.» 082003
В землище с. Скала
имотМз 66682.151.3 , пасище, катег.9-та, допустима площ 18,000 дка, стар Мз 000088
Общо : 39,700 дка



5. Заявител Хатче Тахир Бошнак със заявление с вх. Ке 94- Х-157/ 06.07. 2021г., с
адрес с. Манолич,ул. „Стара планина“ На 17, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме /стар 8453-01 | | /в с.Манолич. Ползвал пасища по
Договор Ме 458/21 .|2.20|7 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 30 животински единици (ЖЕ) - |8 брой
крави месодайни ,2 телета на възраст от 6месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми
300,000 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 Ле 8453-0| | | , с животновъд Хатче Тахир Бошнак да получи под наем
следния имот :

В землище с. Маиолич
47096.7.360,пасише, категор. 6 - та, допустима площ 9,000 дка, стар Ме 000360
6. Заявител Мустафа Мехмедов Фетов със заявление с вх. Л! 94- М- 305/ 30.08.

2021г., с адрес е. Манолич, ул. .,Искър“ Ме |3, Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с
животновъден обект с регистрационен Ме 4709610059/стар 8453-0206/в с. Манолич. Ползвал
пасища по изтекъл Договор Ме 88/| 8.04.20|6 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 30,8 животински единици (ЖЕ) - 26 брой
крави за месо , 8 броя телета от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми 308.000
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 Ме 4709610059 , с животновъд Мустафа Мехмедов Фетов да получи под
наем следните имоти:
В землищетона с. Велислав
имот М.» 76956.7|.29, пасище, катег.4-та, допустима площ 35.000 дка, стар Ме 000088
В землищетона с Есен
имот Ле 276|5.325.4, пасище, катег.9-та, допустима площ 3|,000 дка, стар Мз 000453
Общо : 66,000 дка

7. Заявител Христо Георгиев Берданков със заявление с вх. М» 94- Х -204/30.08.
2021г., с адрес гр. Сунгурларе ул. „Девети септември „ Не 56, с животновъден обект с
регистрационен Ле 7024730046/стар 847000003/в гр. Сунгурларе. Ползвал пасища по изтекъл
Договор Ме 78/|8.04.20|6 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи, че има регистриран животновъден обекг с 37,35 животински единици (ЖЕ) - 249
броя овце майки, от което следва ,че са полагаеми 373,500 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 Ме 7024730046 , с животновъд Христо Георгиев Берданков да получи
под наем следните имоти:
землище Терзийско
имотМз 72299.8|.8, пасище, катег.9-та, допустима площ 236,600 дка, стар Ме 000085
имот Ме 72299.83.2|, пасище, катег.9-та, допустима площ |9,000 дка, стар МЕ 000086
имотМз 72299.80.8, пасище, катег.9-та, допустима площ 28.800 дка, стар Мз 000087
имотМе 72299.|23.|4, пасище, катег.9-та. допустима площ |4,500 дка, стар Мз 000|66
имот М.- 72299.73.|5, пасище, катег.9-та, допустима площ |4,500 дка, стар Ме 000066
общо : 313,40 дка



8. Заявител Сали Махмуд Мюмюн със заявление с вх. Ла 94-С -194/22.03.2021 г., с
адрес с. Камчия, общ. Сунгурларе , обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен Ме

3600450002/стар 8434-0038/в с. Камчия. Ползвал пасища по изтекъл Договор Ле 145/2016 год.,
151/2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 67,00 животински единици (ЖЕ) - 67,00
броя крави за месо, от което следва ,че са полагаеми 670,000 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 Кв 3600450002 , с животновъд Сали Махмуд Мюмюн да получи под
наем следните имоти:
В землище Камчия
имотМе 36004. | 40.99, пасище, катег.9-та, допустима площ 3,000 дка, стар Ме 000265
имотМе 36004.140.98, друг вид застрояване, допустима площ 2,000 дка, стар Ме 000257.
Общо : 5,000 дка

9. Заявител Йлдъз Халим Мюмюн със заявление с вх. Ке 94- Й-47 /01.09.2021 г., с
адрес с. Камчия, общ. Сунгурларе , обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен Ме

/стар 8434-0008/в с. Камчия. Ползвал пасища по изтекъл Договор Мз 258/29.07.2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 6,5 животински единици (ЖЕ) - 30 броя
овце майки. и 2 броя говеда за месо, от което следва ,че са полагаеми 65,000 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 Мз 8434-0008 , с животновъд Йлдъз Халим Мюмюн да получи под наем
следните имоти:
В землище Камчия
имотМз 36004.24.34, пасище, катег.9-та, допустима площ 20,000 дка, стар Мз 000555
имотМе 36004.160.38, пасище, катет. 9-та, допустима площ 10,000 дка, стар Ме 000143
общо 30.000 дка
10. Заявител Тодор Мариянов Тодоров със заявление с вх. На 94- Т -139/31.08.2021 г.,
с адрес с.Бероново, общ. Сунгурларе , обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Мз 8448-0023 /в с. Бероново. Ползвал пасища по изтекъл Договор Мз 148/10.05.2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 20 животински единици (ЖЕ) „ 20,00
броя говеда за за месо, от което следва ,че са полагаеми 200,000 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 Ме , с животновъд Тодор Мариянов Тодоров да получи под наем
следните имоти:
землище Садово
имотМа 65111.51.59 - допустима площ - 109,200 дка, пасище, стар Мз 000031
имотМе 6511124. 35 - допустима площ „ 0,900 дка,пасище, стар Мз 000089
имотМе 65111.12.3 -допустима площ - 2,100 дка, пасище, стар Мз 000109
имотМз 65111.39.33 » допустима площ - 3,200 дка,пасище, стар Ме 000190
имот На 651 1 1.31.1 1 - допустима площ - 2,800 дка,пасище, стар Ле 000192
имот Ме 65111.37.53 # допустима площ - 2,800 дка,пасище, стар Мз 000242
имот На 651 11.32.33 - допустима площ » 3,600 дка, пасище, стар М.: 000279
имот На 651 1 1.41 .29 - допустима площ - 4,200 дка, пасище, стар Мз 000314
имотМе 65111.41.28 * допустима площ - 3,300 дка, пасище, стар Мз 000333



имот Ме 65111.48.20 - допустима площ - 2,500 дка, пасище, стар Ме 000347
имотМе 65111.48.20 - допустима площ - 2,500 дка, пасище, стар Ме 000347
имотМз 65111.51.67 - допустима площ „ 50,000 дка, пасище, стар Мз 000451
имот Ле 65111.15.11 - допустима площ - 2,600 дка, пасище, стар Ла 000507
имотМз 65111.29.18 - допустима площ - 3,700 дка, пасище, стар М 000716
имотМе 65111.52.б1 , допустима площ е 2,200 дка, пасище, стар Ме 000721
имотМз 65111.28.38 - допустима площ , 2,300 дка, пасище, стар Мз 000723
имотМе 65111.52.63 # допустима площ е 2,500 дка, пасище, стар Мз 000725
имотМз 65111.28.43 - допустима площ , 1,200 дка, пасище, стар М.) 000734
Общо : 202,500 дка

11. Заявител ЕТ „МИЛК - Радостина Манева“ със заявление с вх. Мз 28-00-
89/31.08.2021 год., с адрес на животновъден обект с. Терзийско, общ. Сунгурларе , обл.
Бургаска, с животновъден обект с регистрационен Мз 722990003 стар / 8465-0022/
Ползвал пасища по изтекъл Договор Кв 73/11.04.2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с животински единици (ЖЕ) - 38,00 броя
крави за мляко, от което следва ,че са полагаеми 380,000 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 Ме , с животновъд ЕТ „ МИЛК - Радостина Манева“ да получи под наем
следните имоти :

землище с. Терзийско
имотМз 72299.196.11, пасище, катег.9-та, допустима площ 19,200 дка, стар Мз 000201
имотМз 72299.165.17, пасище, катег.9-та, допустима площ 1 1,100 дка, стар Ме 000277
имот Мз 72299. 15.12, пасище, катсг.9-та, допустима площ 12,500 дка, стар М.» 000199
общо : 42,800 дка

12. Заявител Нафизе Юсеинова Куриева със заявление с вх. М 2021 год., с адрес с.
Манолич, общ. Сунгурларе , обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен На 8453-
0077 в с. Манолич.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с животински единици (ЖЕ) - 41,00 броя
крави за месо и 20 телета на възраст от бмесеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми
530,000 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 М98453-0077 , с животновъд Нафизе Юсеинова Куриева да получи под
наем следните имоти за почистване :

землище с. Манолич
имотМа 47096.25.114, пасище, катег.6-та, допустима площ 29,242 дка. стар На 0001 14
имот 319 47096.25.115, пасище, катег.6-та, допустима площ 46.491 дка, стар Ма 000115
общо : 75,733 дка

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

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 към настоящия момент приключи на 15.09.2021 год. и е
съобразена със Заповед Ле 426 /13.08.2021 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 На 174 от 23.06. 2021 год. С разпределението бяха
запознати и участваха кметовете и кметските наместници на населените места в Общината.

Комисия: Председател: инж. ДимитьрхГа
*:

Членове: 1. Яни Блецов .. .. ...............................

2. Валентина Узунова - Гл. експ т ОС .........
3. Веселина Парталова- Експерт ОПФ „ди.. ............
4. Халил Ахмед - Председател на ОС Сунгурл

”

...............
5. Снежана Рускова - спец. счетоводител........................
6. инж. Гюнер Алимолла - Ст. експерт „хидрои


