
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
обл. Бургас, гр. Сунгурларе, ул. ”Георги Димитров”Мз 10

тел: 05571/5111; факс:5585; е-таП:Ктегзипдипагефаьшьд

П Р О Т О К О Л
М 2

За продължаване на разпределението на общински пасища,мери иливади
за стопанската 2021/2022 год. на територията на Община Сунгурларе

Днес 04.10.2021г., 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 /ППЗСПЗЗ/ в изпълнение на Решение
Ле 174 прието на 20-то заседание на ОС Сунгурларе проведено на 23 юни 2021 год., се
проведе второто 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 Община Сунгурларе
Членове: 1. Светла Маринова - 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.1 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 0 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.1 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. ап.] от
ППЗСПЗЗ, че по смисъла на Търговския закон не са свързани лица с никой от подалите
ЗдЯВЛСНИЯ кандидати, КОИТО предадоха на председателя на КОМИСИЯТЗ.

1. 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.



". Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления към 01.10.2021 годно
образец и документите приложени към тях .

Подадспо с | заявление от каттдидат. който желае да наеме за гтолзватте част от имот Ма

30051.30.12 с ттлощ 4.000 дка.
1. Заявител Исуф Ерсджсб Али със заявление с вх. М» 94-И-216/04.10.2021 год.. с

адрес е. Съединение . общитта Сунгурларе .обл. Бургас , с животновъден обект с

регистрационен Мз /стар 8430-0263/в с. Завет . Ползва паситпа гто Договор Ма |25/15.О4.2021

год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система тта БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 33.6 животински едиттипи (ЖЕ) - 30 броя

крави * за месо. 6 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години. от което следва ,че са
полагаеми минимум 336 дка. Комисията констатира, че ползвателят ттолзва по договор
243,000 дка и отговаря на разпоредбите тта чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право
Но се установи . че имота е държавна собственостлторадикоето получава отказ.

2.3аявител Столейхан Исуф Хасан със заявление с вх. Мз 94-С-311 /23.08.2021 г., с

адрес е. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с

регистрационен Мз 1032720008 /етар 8457-0044/в с. Везенково. Пол33ал пасища по Договор Ме

193/05.05.2021год.и подоговор за почистванеМз 101/15.04.2021 год.
След ттрсдоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи. че има регистриратт 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 ттолагаеми минимум 1044000 дка . Комисията констатира, че ползвателят отговаря на
разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗС! 133.
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, ттри

разпределението тта пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и предлага за
животновтлтен обект Ме 1032720008 . с животновъд Столсйкап Исуф Хасан да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имот М 10327.125.3, пасище, ка*т*ег.64та, местност .,Клисалта“. допустима площ 88.000 дка.
стар М: 000291

3.3аявител Мтомтон Кямил Карамахмуд със заявление вх. М.» 94-М-
85//24.03.2022г.,с адрес е. Манолич. Община Сунгурларе. обл. Бургаскадкивотновъдеп
обект с регистрационен Ма 4709620084/стар 8453-0189/ в с. Манолич. Ползвал пасища
по Договор М.» 80/08042021 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 44 животински единици (ЖЕ) * 293 броя
овце майки. 53 броя шилета, от което следва ,че са полагаеми минимум 440, 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 тта 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 4709620084 . с животновъд Мюмтоп Кямил Карамахмуд да получи
под наем следните имоти:

В землищетона с. Пчелин
Част от имот Мз 4709626403, пасище. местност ,. Пъпдъклъ дере“, допустима площ 63.000

дка. стар М: 001003
В землищетона с. Манолич

Част от имотМа 4709626403. пасище. местност „ Кьов баши“, допустима площ
84 000 дка. стар Ма 000403
Част от имот М.» 4709626418, пасище. местност,. Кьов бащи“. допустима площ
84 000 дка. стар Ме 000403
Част от имотМ 4709626405. паситцс. местност ,. Калина“. допустима площ
15.300 дка. стар М: 000403



4. Заявител Исуф Ереджсб Али със заявление с вх. Мз 94-И-216/04.10.2021 год., с
адрес с. Съединение . община Сунгурларе .обл. Бургас . е животновъден обект с

регистрационен М: /стар 8430-0263/в с. Завет . Ползва пасища по Договор М.» 125/15.04.2021
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 33.6 животински единици (Ж1-])- 30 броя
крави - за месо. 6 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години. от което следва .че са
полагасми минимум 336 дка. Комисията констатира. че ползвателят ползва по договор
243.000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право
Но се установи . че имота е държавна собственост.:юради което получава отказ.

5.3аявител Сюлейхан Исуф Хасан със заявление с вх.М 94-С-311 /23.08.2021 г., с
адрес е. Везенково. Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с животновъден обект с

регистрационен Мз 1032720008 /стар 8457-0044/в с. Везенково. Нолзвал пасища по Договор Мз

193/05.05.2021год. и по договор за почистванеМе |01/15.04.2021 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект е 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 полагасми 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 М.» |032720008 . с животновъд Сюлсйкан Исуф Хасан да получи под наем
слсднитс имоти:

В землищетона с. Везенково
имот М.» 10327.125.3. пасище. катег.6-та. местност ..Клисалта“. допустима площ 88.000 дка.
стар М: 00029|/ за почистване/

6. Заявител Мюмюн Кямил Карамахмуд със заявление вх. М: 94-М-
85//24.03.2022г., с адрес е. Манолич. Община Сунгурларе. обл. Бургаскадкивотновъдсн
обект с регистрационен М: 4709620084/стар 8453-0189/ в с. Маполич. Ползвал пасища
по Договор М) 80/08.04.2021 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 44 животински единици (ЖЕ) - 293 броя
овце майки. 53 броя шилета. от което следва „че са полагаеми минимум 440. 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 4709620084 . с животновъд Мтомюп Кямил Карамахмуд да получи
под наем следните имоти:

В землищетона с. Пчелин
Част от имот М.» 47096.26.403. пасище. местност.. Пъпдъклъ дере“. допустима площ 63.000
дка. стар Ме 001003

В землищетона с. Маполич
Част от имот М: 47096.26.403. пасище. местност .. Кьов бащи“. допустима площ
84 000 дка. стар М.» 000403
Част от имот М: 47096.26.418. пасище. местност .. Кьов баши". допустима площ
84 000 дка. стар М: 000403
Част от имотМ: 4709626405. пасище. местност.. Калина“. допустима площ
15.300 дка. стар М: 000403

7. Заявител Георги Колев Вангелов със заявление вх. М.» 94-Г-56/06.08.2021 год.
с адрес с.Гроздсн. Община Сунгурларе. обл. Бургаскадкивотповъдеп обект с
регистрационен М.» 8464-0002 в с. Грозден. Ползвам пасища по Договор М.»

205//15.02.2017 год.
След предоставена Справка от интегрираната ип(|>ормационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 10 животински единици (ЖЕ) .



10 броя месодайни говеда, от което следва ,че са ттолагаеми минимум 100, 000 дка . Комисията

констатира. че ползвателят отговаря тта разпоредбите тта 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 ттедостагьчните налични площи насища в общината. при

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

животновъден обект Му 8464-0002 , с животповъд Георги Колев Вангелов да получи ттод ттаем

СЛСДПИТС ИМОТИ:
Имот Ме 1790926023, паситтте. местност „Коста дере“. допустима ттлощ 8,000 дка

8. Заявител Ереджеб Сабри Индже със Заявление вх. Мз 94-Е-17/14.03.2022 год.
с адрес с. Климаттт, община Сунгурларе , обл. Бургас. животновъден обект с регистрационен М.-

372154001 1/стар 8442-0039/в с, Климаш , Ползвал пасища по Договор Ме 299/29.05.2017 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията

установи, че има регистриран животновъден обект с 41,0 животински единици (ЖЕ) * 277 броя

овце, от което следва ,че са полагаеми минимум 410, 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 ттаситца в общината, при

разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и предлага за
животттовъдеп обект М.» 372154001 1

. с животновъд Ерсджеб Сабри Индже да получи под ттаем

следните имоти:
Землище с. Климаш, ЕКАТТЕ 37215

ИмотМ: 37215.27.152. пасище, местност „Юрта“ ,доттустима ттлош 1300 дка.

9. Заявител Ерджан Шабан Тоттал със Заявление вх. Ле 94-Е-16/14.03.2022 год.
с адрес е. Бероново, община Сунгурларе , обл. Бургас, животновъден обект с регистрационен Ме

0395940010/стар 8448>0026/в с.Бсропово.. 11олзвал ттасища тто Договор М.» 197/10.02.2017 год.
След предоставена Справка от интегрираната итк|тормационпа система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 53,6 животински единици (ЖЕ) - 50 броя

крави и 60 броя телета. от което следва ,че са полагаеми минимум 536. 000 дка . Комисията
констатира, че ттолзвателяг отговаря тта разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗС! 133.
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 0395940010 , с животттовъд Ерджан Шабан Топал да получи под наем

следните имоти:
Землище с. Черница, ЕКАТТЕ 81006

Имот М.» 81006.113.|, пасище, допустима площ 53,00 дка.

10. Заявител Редван Шабан Калеттджи със Заявление вх. Ле 94-Р-21/09.03.2022 год.
с адрес с.Маполич, община Сунгурларе , обл. Бургас, животновъден обект с регистрационен Мз

470960053/стар 8453-0057/в с,Манолич. Ползвал ттасища по Договор Ме 304,305/01.06.2017 год.
След предоставена Справка от интегрираттата информационна система на БАХБ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект е 15 животински единици (ЖЕ) н15крави ,

от което следва ,че са полагаеми минимум 150, 000 дка . Комисията констатира, че ползвателят
отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗС11ЗЗ.
Като се съобрази с изискването за получаване тта ттасища в зависимост от броя на отглежданите
животтти и от друга стратта с недостатъчните налични площи пасища в общината, при
РПЗПРСДСЛСПИСТО на ППСИХЦПТН. мери И ЛИВПДИ ОТ 0.1(17 , КОМИСИЯУГЙ РНЙПРСДЦСЛИ И Пре/[Лига за
животновъден обект Ме 470960053 , с животновъд Рсдван Шабан Календжи да получи под
наем следните имоти:

Землище е. Маттолич, ЕКАТТЕ 47096
Имот М.» 470965349, пасище. местност , допустима площ 13.00 дка.
Имотш 4709626401, пасище в горски фонд. допустима ттлотл 139.700дка.



11.3аявител Бахтияр Мехмед Конук с адрес е. Манолич , обл. Бургас, животновъден
обект с регистрационен М.» 4709600055в с.Маполич. Ползва пасища по Договор М»

162/29.04.2021 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система
на БАХБ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 46 животински
единици (ЖЕ) 416 крави , от което следва ,че са полагаеми минимум 460, 000 дка . Комисията
констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
Като се съобрази С НЗИСКВаПСТО за ПОЛУЧНВЗПС на пасища В ЗаВИСИМОСТ ОТ броя на 0ТГЛС7КЦЕП1ИТС

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 М.» 4709600055 . с животновъд Бахтияр Мехмед Конук да получи под
наем следния имот:

Землище с. Маполич, ЕКАТТЕ 47096
Имот М.» 47096.5104.13, пасище, допустима площ 10,00 дка.

Продължениена Протокол На 2 към 18.04.2022 год.

1. Комисията установи,че към настоящия момент има четири договора , които следва да
бъдат прекратени поради, липса на животновъден обект и прекратяване на дейността или
други обстоятелства свързани с изискванията на чл.37 м от ЗСПЗЗ.

1. Прекратява Договор М.» 60/13.03.2018 год. със заявление вх. М.» 94-1/1-19/1 1022022 год.
сключен с Иванка Иванова Христова , поради прекратяване на дейността като регистриран
земеделски производител животновъд и закриване на животновъдния обект в с. Черница.

Прекратява се ползването на следните имоти :

В землището на с. Черпица , ЕКАТТЕ 81006
Имот М.» 810062012 в размер на 15,200 дка
Имот М.» 810061992 в размер на 19300 дка
В землището на гр. Сунгурларе, НКАТТЕ 70237
Имот М.» 70247.26.22 в размер на 32,000 дка Общо : 66.500 дка

2. Прекратява Договор М.» 107/15.04.2021 год. със заявление вх. М.» 94-10-7/21 .03.2022 год.
сключен с Юсню Мехмед Исуф . поради прекратяване на дейността като регистриран
земеделски производител ,- животновъд и закриване на животновъдния обект в с. Камчия.

Прекратява се ползването на следните имоти :

В землището на с.Камчия , ЕКАТ“1”1536004
Имот М.» 36004.160.46 в размер на 38,000 дка
Имот М.» 36004.140.112 в размер на 1,400 дка, Общо : 39,400 дка

3. Прекратява Договор М.» 91/08.04.2021год. със заявление вх, М.» 94-Л-8/18.04.2022 год.
сключен с Любомир Георгиев Димитров . поради прекратяване на дейността като регистриран
земеделски производител - животновъд и закриване на животновъдния обект в с. Есен М.»

84590045.
Прекратява се ползването на следните имоти :

Землище с. Подвис , ЕКАТТЕ 56959
Имот М.» 56959.110.322 с площ 5,800 дка
Имот М.» 56959.110.З23 с площ 43,900 дка
Имот Ме 5695946 с площ 5,400 дка
Имот Ма 5695947 с площ 5,800 дка
Имот Мо 56959.151.6 с площ 19.200 дка
Имот М.» 56959.151.12 с площ 00.20() дка
Имот М.» 56959. 151 „8 с площ 102.100 дка
Имот М.» 56959.32.134 с площ 35.100 дка
Землище с. Есен , ЕКАТТЕ 27615
Имот М.» 27615.104.40 с площ 5,400 ДКа
Имот М.» 27615.104.44 с площ 4,800 дка
Имот Ме 27615.108.5 с площ 6,000 дка
Имот Мз 27615.1О5.3 с площ 46.600 дка
Имот М.» 27615.534.4 с площ 12.600 дка
Общо : 382,900 дка



4. Прекратява Договор Ме 188/05.05.2021год. със заявление вх. Ме 94-А-55/|9.04.2022

год. сключен с Айхан Емин Хюсеин , поради прекратяване на дейността като регистриран

земеделски производител - животновъд и закриватте на животновъдния обект М: 8434-0001 в с.

Камчия.
ПРОКРЗТЯВЗ СС ПОЛЗВННСГОна СЛСЛПИТС ИМОТИ :

В землището на с.Камчия , ЕКАТТЕ 36004
Имот М.- 36004.30.16 е ттлощ 33.000 дка
Имот Мз 3600438320 с площ 60.000 дка
Имот „М.» 36004.140.123 с площ 15.000 дка
Имот Ме 36004.17.7 с площ 35.000 дка
Имот Ме 36004.412.23 с площ 7085 дка
Имот М) 36004.412.3 с площ 15.000 дКа
Землищс е. Боеилково , ЕКАТТЕ 05726
Имот Ме 05726.14.25 с площ 60,600 дка
Общо : 225,685 дка

11. Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления към 18.04.2022 годно
образец и документите приложени към тях за разпределение на пасища но вече изтекли

договори .добавянс на нови пасиша към старите и на нови животновъди,

1. Заявител „ НЯГ()ЛОВИ“О()Д със заявление с вх. Мз 28-00-30/23.03.2021 год. и вх.

М.» 26-00-217/04.03.2022 год., с адрес е. Вълчин, община Сунгурларе, обл. Бургас . с

животновъден обект с регистрационен М! 8443-0090 в сВълчин . Ползва насища по Договор
М: З14от 2016 год. за 14.000 дка, който с изтекъл „дог. На 258 от 2015 год, . : общо 470 дка.
След предоставена Справка от интегрираната ип(1)ормационна система на БАХБ, комисията

установи. че има регистриран животновъден обект е 64.8 животински единици (ЖЕ) д 432 броя

овце. от което следва .че са полатасми минимум 648.000 дка. Комисията констатира, че

ползвателят ползва но договори 470.000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от

ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на паситца в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М: 8443-0090 с животновъд .,НЯГОЛОВИ“ ООД да получи

под наем следните имоти :

В землището на е. Вълчин , ЕКАТТЕ 12591
Имот Ме 12591.140.20 в размер тта 149.000 дка
Имот Ме 12591.1 19.183 в размер на 2700 дка
ИмотМд 12591.103.88 в размер на 11.100 дка
Общо : 162,800дка

2. Занвител Селвер Шабан Канали със заявление с вх. М: 94-С-85/06.04.2022 год.,
с адрес е. Манолич , община Сунгурларе ,обл. Бургас . е животновъден обект с

регистрационенМ.! 8453-0242 в с. Манолич . Ползва пасища по Договор Ме 129/2021 год. и М

41/2019год. . общо: 135 „00 дка
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията

установи, че има регистриран животновъден обект с 43 животински единици (ЖЕ) , 40 броя

крави - за месо. 5 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва „че са
полагаеми минимум 430 дка. Комисията констатира, че ползвателят ползва по договор
135,000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да
ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПаСИЦ18.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М: 8453- 0242 с животновъд Селвер Шабан Конали да

получи допълнително под наем следните имоти :

Землище е. Манолич , ЕКАТТЕ 47096
Имот Ме 47096.3.266 с площ 6500 дка
ИмотМз 47096.19.131 с площ 1.800 дка
Общо : 8,300 дка



3. Заявитсл ЕТ „Кемал Базов“ със заявление с вх. М: 28-00-32/06.04.2022 год., с
адрес с. Лозарево . община Сунгурларе .обл. Бургас . с животновъден обект с регистрационен
Мз 8450-0037 в с. Подвис . Ползва пасища по Договор Ме 88/08.04.202| год., 209/12.1 1.2020
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 67 животински единици (ЖЕ) - 49 броя
крави - за месо, 18 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години. от което следва ,че са
полагасми минимум 670 дка. Комисията констатира. че ползватслят ползва по договор
450.000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът е увеличил броя
на животните и има право да получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект Ме 8450-0037 с животновъд ЕТ „Кемал Бозов“да получи под
наем следните имоти за почистване от храсти и друга вредна растителност:

Землище с. Подвис , ЕКАТТЕ 56959
Имот М: 56959. 35.34 с площ 34.635 дка
Имот М.» 56959.120.121 с площ 28.632 дка
Общо : 63,263 дка

4. Заявител Георги Димитров Димитров със заявлениес вх. М.» 94-Г-45/18.04.2022
год., с адрес е. Есен , община Сунгурларе .обл. Бургас . с животновъден обект с

регистрационен Ме 8459-0042в с. Есен . Ползва пасища по Договор Ме 190/08042021 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект е 336 животински единици (ЖЕ) - - 30 броя
крави , за месо, 6 брОЯ ГОВСДЗ на ВЪЗРЗСТ ОТ 6 МСССЦИ [10 2 ГОДИНИ. ОТ КОСТО следва „че са
полагаеми минимум 336 дка, Комисията констатира, че гюлзвателят ползва по договор
320.000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът е увеличил броя
на животните и има право да получи допълнителн-ти пасища.
КИТО СС еъобрави С ИЗИСКВЗПСТО ”за Получаване на пасища В ЗИВИСИМОСТОТ броя на ОТГЛС7КЛШ|ИТС
)КИВОТПИ ПРИ раЗПРСЛСЛСПИСТО па ПНСИПШТН. мери И ливади ОТ ОП“) , КОМИСИЯТН разпредели И

предлага за животновъден обект Ме 8459-0042 с животновъд Георги Димитров Димитров да
ПОЛУЧИ ПОД наем СЛСДНИТС ИМОТИ:

Землищс с. Подвис , ЕКАТТЕ 56959
Имот Ле 56959.110.322 с площ 5,800 дка
ИмотМе 56959.110.323 с площ 43.900 дка
ИмотМ) 5695946 с площ 5.400 дка
ИмотМ: 5695947 с площ 5.800 дка
ИмотМ: 56959.151.6 с площ 19.200 дка
Имот Ме 56959.151.12 с площ 90.200 дка
Имот Ме 56959. 151.8 с площ 102.100 дка
Имот Ме 5695932134 с площ 35.100 дка
Землище с. Есен , ЕКАТТЕ 27615
Имот Ме 27615.104.4Ос площ 5.400 дка
Имот Ме 27615.104.44 с площ 4.800 дка
ИмотМ: 27615.108.5 с площ 6000 дка
Имот Ме 27615.105.3 с площ 46.600 дка
Имот Ме 27615.534.4 с площ 12.600 дка
Общо: 382,900 дка

5. Заявитсл Стоян Желев Стоянов със заявление с вх. Ке 94-С-90/12.04.2022 год.,
с адрес гр. Карнобат . ул. „Христо Ботев“ Не 2 , с животновъден обект с регистрационен М:
8449-0016 в с. Дъбовица . Ползвал е същото пасище по изтекъл договор. Имотът се предоставя
38 разполагане на ПЧСЛИН .

Землище с. Дъбовина , ЕКАТТЕ 83137
ИмотМ: 831372883 с площ 1.019 дка



6. Заявител Йлдъз Халим Емин със заявление с вх. М.! 94-Й- 45/14.04.2022 год., с
адрес е. Камчия , община Сунгурларе .обл. Бургас . с животновъден обект с регистрационен
М: 8434-0008 в с. Камчия . Ползвала същите пасища по изтекъл договор от 2016 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 1 1.7 животински единици (ЖЕ) - 78 броя

овце. от което следва ,че са полагаеми минимум 1 17 дка. Комисията констатира. че
ползвателят е ползвал по договор 42.00 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал,4 от
3С1 133, Кандидатът не е получил полагаемите пасища и е увеличил броя на животните.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М: 8434-0008 с животновъд Йлдъз Халим Емин да получи
под наем следните имоти:

Землище с. Камчия , ЕКАТТЕ 36004
Имот Мз 36004.160.46 с площ 45.000 дка
ИмотМе 36004.24.34 с площ 20.000 дка
Общо : 65,000 дка

7. Заявитсл Ерджан Ишлек със заявление с вх. Мз 94-Е-22/12.04.2022 год., с адрес
е. Везенково . община Сунгурларе .обл. Бургас . е животновъден обект с регистрационен М.!

8457-0075 в С.Везепково ,

След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 18,2 животински единици (ЖЕ) - 14 броя
крави „ за месо. 7 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от селекциопна порада
Българско сиво говедо. от което следва ,че са полагаеми минимум 300 дка, Комисията
констатира. че ползвателят не е ползвал паситца и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от
ЗС11ЗЗ. Като се съобрази с изискването за получаване на насища в зависимост от броя на
отглеищапитс животни при разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ . комисията
разпредели и предлага за животновъден обект М.» 8457-0075 с животновъд Ерджан Итплек да
получи под наем следните имоти:

Землище е. Везенково , ЕКАТТЕ 10327
ИмотМ: 10327.25.14 с площ 20.000 дка
ИмотМ: 10327.26.33 с площ 25.000дка
Имот М.- 10327.125.8 с площ 40.000 дка
Общо : 85,000 дка и 80,000 дка от същите имоти за почистванеобщо 165,000дка.

8. Заявитсл Севди Севим Емин със заявление с вх. М 94-С-26/02.02.2022 год., с
адрес е. Камчия . община Сунгурларе .обл. Бургас . с животновъден обект с регистрационен
М: 8434-0034 в с. Камчия . Ползва пасища по Договор М: 100/2019 год. : 246,000 дка
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект е 72.2 животински единици (ЖЕ) * 68 броя
крави за месо. 7 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са
полагаеми минимум 722 дка, Комисията констатира. че ползвателят ползва по договор
246,000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да
получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М 8434 - 0034 с животновъд Севди Севим Емин
допълнително да получи под наем следните имоти :

В землището на с.Камчия , ЕКАТТЕ 36004
Имот М.» 36004.30.1б с площ 33.000 дка
Имот М: 3600438320 с площ 60.000 дка
Имот М.» 36004.140.123 с площ 15.000 дка
Имот Ме 36004.17.7 с площ 35.000 дка
Имот М: 36004.412.23 с площ 7085 дка
Имот Ме 360044123 с площ 15.000 дка
Землище с. Босилково . ЕКАТТЕ 05726
Имот М: 05726.14.25 с площ 60.60() дка
Общо: 225,685 дка



9. Заявител Мтомюн Халим Хюсеин със заявление с вх.М 94-М-107/26.04.2022 год., с
адрес е. Камчия . община Сунгурларе .обл, Бургас . с животновъден обект е регистрационен
М 8434-0026 в с. Камчия . Ползва пасища по Договор Ме 190/2021 год. : 469.500 дка
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 251 животински единици (ЖЕ) - 227 броя
крави - за месо. 40 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са
полагаеми минимум 2510 дка. Комисията констатира. че ползватслят ползва по договор
469.500 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал,4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да
получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М 8434 - 0026 с животновъд Мюмтоп Халим Хюсеин
допълнително да получи под наем следните имоти :

В землището на с.Камчия , ЕКАТТЕ 36004
Имот М.» 36004.140.103 с площ 10.000 дка

10. Заявител Андреан Мартинов Ангелов със заявление е вх. М.! 94-А-26/28.04.2022
год., с адрес гр. Сунгурларе. ул. „Васил Левски“ М.» 19 . обл. Бургас . с животновъден обект е
регистрационен Ме 8468-0029 в с. Черница , Ползва пасища по Договор Ла 109/2021 год. :

202.000 дка
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 53 животински единици (ЖЕ) - 47 броя
крави - за месо, 6 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва .че са
полагаеми минимум 530 дка. Комисията констатира. че нолзвателят ползва по договор
2021100 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да
получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект М: 8434 - 0034 с животновъд Андрсап Мартинов Ангелов
допълнително да получи под наем следните имоти :

В землището на с. Черница , ЕКАТТЕ 81006
Имот Ма 810062012 в размер на 15.200 дка
Имот Ме 810061992 в размер на 19.300 дка
Общо : 34500 дка

11. Заявител Метин Кямил Мустафа със заявление с вх. М.- 94- М-108/28.04.2022
год.. с адрес е. Коетен.общипа Сунгурларе. обл. Бургас . е животновъден обект с
регистрационен М.? 8441-0049 в с. Костен . Ползва пасища по Договор Ме 183/21год. и Дотам»
125/2018 год. : общо 270.000 дка
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект е 50.7 животински единици (ЖЕ) - 338 броя
овце. от което следва .че са полагаеми минимум 507.000 дка. Комисията констатира, че
ползвателят ползва по договор 270.000 дка и отговаря на разпоредбите на чл.37и. ал.4 от
ЗСПЗЗ. Кандидатът има право да получи допълнителни пасища.
Като се съобрази с изискването за получаване на пасища в зависимост от броя на отглежданите
животни при разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ . комисията разпредели и

предлага за животновъден обект Ме 8441-0049 с животновъд Метин Кямил Мустафа
допълнително да получи под наем следните имоти :

В землището на е. Костен , ЕКАТТЕ 38889
ИмотМ: 388894617 в размер на 9.000 дка
()бщо: 9,000 дка
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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 6 10.2021 год. и е

съобразена със Заповед Ме 426 /13.082021 год. на кмета на Община Сунгурларе, с чл.37и от

ЗСПЗЗ, чл24а, 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 Ме 174 от 23.06. 2021 год. С разпределението бяха

запознати и участваха кметовете и кметските наместници на населените места в Общината.

Членове: 1. Светла Маринова

Ц) .Веселина Парталова- Експерт ОПФ .....

4. Халил Ахмед- Председател на ОС СунгурлХре................
11/

5. Снежана Рускова - спец. счетоводител.......к.к ............
)

6. инж. Гюнер Алимолла - Ст. експерт „хидроинженер“? ...........


