
обл. Бургас, гр. Сунгурларе,ул. ”ГеоргиДимитров”Л: 10
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П Р О Т О К О Л
М.» 2

За разпределение на общински пасища , мери и ливади за стопанската
2020/2021 год. на територията на Община Сунгурларе

Днес 26.03.2021г., на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи ВСПЗЗ/, чл.100 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и Ползването на земеделскитеземи ЛШЗСПЗЗ/ в изпълнение на Решение
К: 60 прието на 8-то заседание на ОС Сунгурларе проведено на 7 май 2020 год., се проведе
първото заседание на комисия назначена със Заповед Мз 151 / 25.03. 2021 год. на кмета на
Община Сунгурларе в състав:
Председател: инж. Димитър Гавазов - заместник кмет на Община Сунгурларе
Членове: 1. Адвокат Мима Атанасова

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 е 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, ал.1 от
ППЗСПЗЗ, че по смисъла на Търговския закон не са свързани лица с никой от педалите
заявления кандидати, които предадоха на председателя на комисията.

1. Комисията пристъпи към разглеждане на договорите , 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.



1.1Прекратява се Договор Ме 76/12. 05.2020 год. сключен между Община Сунгурларе и
Йордан Спасов Йорданов с адрес гр. Сунгурларе,ул. „Александър Манчев „ На 9.
Прекратява се ползването на следните пасища по договора с обща площ 130,77
дка.Животновъда е бил регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с

животновъден обект в с. Горово.община Сунгурларе. обл. Бургас,
В землището на с. Горово ЕКАТТЕ 17049

Имот Ме 17049.13.32с площ 93,133 дка
Имот Ме 17049. | 4.26 с площ 37,637 дка

Договорът се прекратява със заповед Ме 150/24.03.2021г. поради прекратяване на
дейността на животновъда и липса на животни съгласно чл.37м . ал.4 . т. 2 от ЗСПЗЗ.

1.2. Прекратява се Договор Ме 87/14.04.2016 год. сключен между Община Сунгурларе и

Али Хабил Гюджен с адрес с. Манолич,ул. „Георги Димитров ., М 9.
Прекратява се ползването на следните пасища по договора с обща площ 21.464
дка.Животновъда е бил регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с
животновъден обект в с. Манолич.община Сунгурларе. обл. Бургас,

В землището на с. Манолич ЕКАТТЕ 47096
Имот Мз 4709624336 с площ 4,194 дка
Имот Ме 17049.23.337с площ 17.270 дка

Договорът се прекратява със заповед Ме 149/24.03.2021г. поради прекратяване на
дейността на животновъда и липса на животни съгласно чл.37м. ал.4 т.2 от ЗСПЗЗ.

1.3. Прекратява се Договор Ме 74/28.03.2018 год. сключен между Община Сунгурларе и
Мехмед Мустафа Шакир с адрес с. Съединение.ул. „Единадесета ,. На 3.
Прекратява се ползването на следното пасище по договора с обща площ 13,200 дка.
Животновъда е бил регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с
животновъден обект в с. Съединение, община Сунгурларе, обл. Бургас,

В землището на с.Камчия . ЕКАТТЕ 36004
ИмотЛа 36004.24.34 с площ 13,200 дка

Договорът се прекратява със заповед Ме 148/24.03.2021г. поради намаляване на животните
и по искане на наемателя.

1.4. Прекратява се Договор На 89/24.04.2019 год. сключен между Община Сунгурларе и
„Агро Милк 2000 „ЕООД с адрес на управление : гр. Бургас , ул. „Шейново“ Ме 3 ,ет.6,0фис 1.

Прекратява се ползването на пасища по договора с обща площ 576,440 дка. Животновъдното
дружество е било регистрирано в Интегрираната информационна система на БАБХ с
животновъден обект в с. Босилково. община Сунгурларе, обл. Бургас,

В землището на с. Бероново . ЕКАТТЕ 03959 . 128,41 дка
В землището на с. Ведрово , ЕКАТТЕ 10313 , 13,300 дка
В землището на с. Везенково , ЕКАТТЕ 10317 - 137,700 дка
В землището на с. Велислав , ЕКАТТЕ 76056 2 37,900 дка
В землището на с. Завет . ЕКАТТЕ 30051 - 12,100 дка
В землището на с. Есен , ЕКАТТЕ 27615 , 4.700 дка
В землището на с. Камчия , ЕКАТТЕ 36004 > 7,100 дка
В землището на с. Лозица , ЕКАТТЕ 44149 е 20.500 дка
В землището на с. Подвис , ЕКАТТЕ 56959 е 1 15.900 дка
В землището на с. Прилеп , ЕКАТТЕ 58325 - 40.130 дка
В землището на с. Съединение , ЕКАТТЕ 70514 #58,700 дка
Договорът се прекратява със заповед Ле 153/25032021 год. поради неплащане на

наемната цена в уговорения в раздел 1,чл.1 , ал.2 от договор На 89 от 24.04.2019 г. за отдаване
под наем на пасища , мери и ливади от общинския поземлен фонд.

1.5. Прекратява се Договор М: 140/21.07.2020 год. сключен между Община Сунгурларе и
Христо Георгиев Берданков с адрес гр. Сунгурларе. ул. .,9-ти септември ,. На 56.
Прекратява се ползването на следните пасища по договора с обща площ 199,800 дка.
Животновъда е бил регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ с
животновъден обект в гр. Сунгурларе. община Сунгурларе. обл. Бургас.

В землището на с. Терзийско , ЕКАТТЕ 72299
ИмотМ 72299.119.13 с площ 86.400 дка
ИмотКг 72299.119.11 с площ 11.600 дка
Имот Ме 72299.47.8 с площ 13,200 дка
Имот Ме 72299.73.13 (: площ 4О,400 дка
Имот Ке 72299.196.15 с площ 13.000 дка

В землището на гр. Сунгурларе , ЕКАТТЕ 70247
ИмотЛе 70247.97.66 с площ 35.200 дка

Договорът се прекратява със заповед Ме 6/08.01 .2021 г. по искане на наематели.



1.6. Прекратява се Договор Мз 348/18.07.2017 год. . сключен между Община Сунгурларе и
Йордан Савов Йорданов с адрес гр. Сунгурларе, ул. Иречек ,. М.» 12.
Прекратява се ползването на следния имот ползван като пасище по договора с обща площ
76.599 дка. Животновъда е бил регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ
с животновъден обект в гр. Сунгурларе. община Сунгурларе, обл. Бургас,

В землището на с. Терзийско , ЕКАТТЕ 72299
ИмотМз 72299.73.14 с площ 76,599 дка

Договорът се прекратява поради смъртта на наемателя , прекратяване на дейността
и по искане на наследниците със заповед М.» 159/29.03.2021г.

1.7. Прекратява се частично Договор М 1 1 “08.05.2018 год.,сключен между
Община Сунгурларе и Веселин Вангелов Неделчев с адрес гр. Сунгурларе ул. „Девети
септември“ На 40.
причини : Извършен а е проверка в изпълнение на чл.37м от ЗСПЗЗ , направена е справка от
интегрираната информационна система на БАБХ за броя на наличните животни в
животновъден обект на Веселин Вангелов Неделчев Ме 1704930001,/сгар 8469-0015] в с.
Горово.
Установено е ,че наемателя има. сключен действащ договор На 111/ 08.05.2018 год. с Община
Сунгурларе за наем на общинско пасище в землището на с. Вълчин.Същият е земеделски
производител, животновъд и във момента на подписване на договора 2018г. притежава 28
броя млечни крави като отговаря на площта, за която има сключен договор -в размер на
250,033 дка, имот Ме 000322- нов Ме 12591.104.20. Със Заявление вх. Ме 94-В-100/17.03.2021
год. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ Наемателя е предоставил Справка от БАБХ за 22 броя телета.
Самия той заявява ,че е продал кравите т.е намалил дейносгта си.Комисията за разпределение
на пасищата на основание чл.37м ал.4 , т.1 от ЗСПЗЗ , определи да бъдат предоставени 100 дка
от имот Ме 12591.104.20, същия имот , а другите да бъдат разпределени на други животновъди.

1.8. Прекратява се частично по отношение на един имот Договор На
032/25.02.2019 год.. сключен между Община Сунгурларе и Мюмюн Кямил
Карамахмуд с адрес с. Манолич ,община Сунгурларе,

Част от Имот Ме 56959.160.58 с площ З1,800 дка от общо 114, 854 дка в землището
на с. Подвис. поради фактическото ползване на имота от друг животновъд .

1.9. Прекратява се частично по отношение на два имота Договор Ме 258/30.04.2015
год., Анекс към него Мз 1/04.01.2016год. и Допълнително споразумение от 11.10.2017
год., сключени между Община Сунгурларе и ..НЯГОЛОВИ“ ООД с адрес е.
Вълчин.обл. Бургас :

Част от имот Ме 56959.120.124 в размер на 122,000 дка и имот Ме 56959.100.116 в
Размер на 70,800 дка находящи се в землището на с, Подвис по начин на трайно
ползване“ водоеми „ поради недопустимост на имотите за пасищно отглеждане на
селскостопански животни и финансово подпомагане.

1.10. Прекратява се частично по отношение на един имот Договор Мз 085/10.04.2021
год., сключен между Община Сунгурларе и Иван Славов Иванов ,с адрес гр. Сливен кв.
„Българка“ бл.226.вх.В ап.15 ,с животновъден обект в с. Скала :

Имот Ме 66682.190.36 в размер на 53.049 дка .находящ се в землището на с. Скала по
начин на трайно ползване пасище. поради това,че имота не попада в допустим слой и не
подлежи за финансово подпомагане.

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
2020 год.

Подадени са 62 заявления от кандидати. на които договорите са изтекли в края на 2019
год. и са заявили желание същите да бъдат подновени с нов 5 годишен срок и 7 заявления от
нови кандидати .

В процеса на работата комисията прие следните правила :

- Пасищата, 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 пасищни животни. 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, ал.2 от ЗСПЗЗ.

Кг“



При разпределението предимство имат кандидати ,които до датата на разпределението са
ползвали имоти по договори с изтекъл срок /чл.37 и , ал.6 от ЗСП33/. Комисията се съобрази с
желанията на заявителите и разпредели имотите по вече изтеклите договори .сключени през
2015 г. за срок от 5 години.0станалите 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 1.02.2020 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 2020г. за стопанската
2020/2021г. до 30 септември 2025 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 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 На 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 на допустимост
на площите и за субсидиране в срок до две години./Приложение На 5/. 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 /Приложение М: 3 и 4/.

Поради извънредното положение и изключително сложната пандемична обстановка в

страната и общината поради болестта Ковид 19 и невъзможността да се проведат търговете за
отдаване под наем за настоящата стопанска година . комисията реши да се отдават " други
постоянно затревени площи“ , Приложение М.» 2 от Решение Ме 60 / 07.05.2020 г. с
едногодишни договори по чл.71, ал.4 т.2 във връзка с чл.24а, ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ за изоставени
ниви ,изоставена орна земя и др. необработваеми площи и по чл.71, ал.5 от НРПУРОИ във
връзка с чл.24а,а.л.7 от ЗСПЗЗ за маломерни имоти до 10 дка.

След извършена проверка и 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, 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 2700 крави,
900 бр. телета от 6 м. до 2г0дини, 6260 бр. овце майки и 950 бр. кози майки, или за тези
животни са необходими минимум 4330 ЖЕ /животински единици/ отговарящи на 43 300,000
дка. В момента в общината се отдават около 25 000,000 дка

Сключените през 2015 год. договори и сключените Анекси към тях са били валидни до
края на 2020 год. Договорите сключени през 2016 год. , 2017 год., 2018 год. и 2019 год. са
действащи и валидни за стопанската 2020/2021 год. Наемателите следва да заплатят годишния
наем и могат да посочват площите в системата за субсидиране в т. ч. СЕПП.

Комисия назначена от Кмета на Община Сунгурларе по Заповед Мз 149/ 10.03.2020 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 0
НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване между правоимащите лица. които
имат животновъдни обекти с пасищни животни . С Протокол от 08.05.2020 год. са
разпределени пасища на нови кандидати 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 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 голяма част от договорите сключени през 2015 год.
комисията разпределя площи от пасища и ливади на кандидати , които следва да сключват нов
договор с начален срок считано от 01.10.2020 год. за стопанската 2020-2021 год. до 30.09.2025
год. Новите договори за 2020 /2021год. 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 | 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 :

1.3аявител Божидар Михалев Гичев със заявление с вх. М 94-Б-74 /16.12.2019 г.,
с адрес с. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Мз 1032750004 /стар 8457-0121/в с. Везенково . Ползвал пасища по Договор
Ме 214/22.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 87.8 животински единици (ЖЕ) - 66 броя
крави 2 за месо, порода Българско сиво. 35 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години,
порода Българско сиво, от което следва ,че са полагаеми минимум 878,000 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 1032750004 с животновъд Божидар Михалев Гичев да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имот Ме 10327.135.4, пасище, катег.9-та. местност „Карачанлъка“ , допустима площ 28,700 дка,
стар Мз 000428
имот Л9|0327.64.27, пасище,катег.4-ма.местност “Старите лозя“, допустима площ 6,000 дка,
стар На 0004 | 7
имотМП 0327. | 7. 1 6, пасище,катег.9-та.местност “Юмрук кая“. допустима площ |07,400 дка,
стар Мз 000135
имотМ910327.28.40, пасище,катег.6-та,местност “Дюсташлар“, допустима площ 55,800 дка,
стар Ме 000263
ОБЩО: |96,500 дка.

2.3аявител Мустафа Хасан Мустафа със заявление с вх. М 94-М-200 /16.12.2019
г., с адрес с. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен Мн 1032720001 /стар 8457-0010/в с. Везенково. Ползвал пасища по Договор Ме

217/22.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 59.2 животински единици (ЖЕ) * 37 броя
крави * за месо. 37 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо, от което следва ,че
са полагаеми минимум 592,000 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 103272000| , с животновъд Мустафа Хасан Мустафа да получи под
наем следните имоти:

В землищетона :. Везенково
имот Ме 10327.64.30, пасище, катег.6-та. местност „Старите лозя“, допустима площ |73,000
дка. стар Ме 000428



имот 11910327.63.44,пасище,катег.9-та,местност““Карачанлъка“, допустима площ 55,000 дка,
стар Ме 000387
имотМе10327.129.3, пасище,катег.9-та,местност “Юмрук кая“, допустима площ 81,600 дка,
стар Ме 000127
ОБЩО : 329,600 дка.
3. Заявител Димитър Георгиев Господинов със заявление с вх. М.: 94-Д-4 /06.01.2020

г., с адрес е. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационенМе 1032750007 /стар 8457>0014/в с. Везенково. Ползвал пасища по Договор Ме

216/22.О4.2015 год..
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 24,40 животински единици (ЖЕ) -1 брой
крава - месодайна, 109 броя овце майки и 47 броя кози, от което следва ,че са полагаеми
244,000 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 1032750007 , с животновъд Димитър Георгиев Господинов да получи
под наем следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имот Мз 10327.135.6, пасище, катег.9-та, местност „До село“ . допустима площ 27,600 дка,
стар Ме 000870
имотМ910327.|34.3, пасище.катег.8-ма,местност“Юклярюстю", допустима площ 78.400 дка,
стар Ма 000456
имот Мв10327.46.33, пасище,катег.6-та,местност“Тепигьоза“, допустима площ 5,300 дка,
стар Ме 000360
ОБЩО: 113,300 дка

4. Заявител Сюлейхан Исуф Хасан със заявление с вх. Ле 94-С-31 /07.02.2020 г., с
адрес е. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Мз 1032700008 /стар 8457-0044/в с. Везенково. Ползвал пасища по Договор Ме

266/30.04.20|5 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 99,4 животински единици (ЖЕ) - 93 броя
говеда за месо, 19 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са
полагаеми минимум 994,000 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 10327500008 , с животновъд Сюлейхан Исуф Хасан да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Везенково
имотМе 10327.134.2, пасище, катег.6-та, местност ,.Азалана“, допустима площ 181,300 дка,
стар Мз 000444
имотМе 10327.144.4, площ 101,127 дка, за почистване

В землищетона с. Велислав
имот М.» 76056.71.31, пасище, катег. 9>та, допустима площ 61,600 дка.
стар Ле 000139
имот Ме 76056.71.46, пасище, катег. 9-та, допустима площ 60,000 дка,
стар Ме 000109
имот Ме 76056.30.10,изоставена нива, катег. 9-та, допустима площ 250 ,000 дка,
стар Мз 030010
ОБЩО : 654,027 дка

5. Заявител Галина Костадинова Раданчева със заявление с вх. Мз 94-Г-8/
30.01.2020 г., с адрес гр. Сунгурларе, ул. ,.Яна Лъскова“ Ме 1,Община Сунгурларе, обл.
Бургаска, с животновъден обект с регистрационен М.» 7605640004 /стар 8458-0066/в с. Велеслав.
Ползвал пасища по Договор М.» 269/30.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 39,45животински единици (ЖЕ) - 263 броя
кози автохтонни - порода Местна дългокосместа, от което следва ,че са полагаеми минимум
394,000 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 77605640004 , с животновъд Галина Костадинова Раданчева да получи
под наем следните имоти:

В землището на с. Велислав
имот Ме 76056.71.46 , пасище , категория 9, допустима площ 243,200 дка
стар Ме 000109
ОБЩО : 243200 дка.

6. Заявител Мара Събева Куртева със заявление с вх. М.» 94-М-11 /10.01.2020 г., с
адрес е. Велислав. Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с животновъден обект с регистрационен
На 7605600024 /стар 8458-0054/в с. Велислав. Ползвал пасища по Договор Ма 235/28.04.2015
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 40.02 животински единици (ЖЕ) * 250
броя овце майки. 17 броя кози, от което следва ,че са полагаеми минимум 400,200 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 7605600024 , с животновъд Мара Събева Куртева да получи под наем
следните имоти:

В землището на с. Велислав
имот Мз 76056.74.20, пасище, катег.4-та. допустима площ 316.200 дка,
стар На 000161
имот Ма 76056.51.1 1, ливада. катег.6-та. местност “Под могилата“, допустима площ 20.200 дка,
старЛе 051011

ОБЩО : 336,400 дка
7. Заявител ГенчоДимитров Петров със заявление с вх. М.» 94-Г-17/13.02.2020 г., с

адрес гр. Сунгурларе,ул. „Шипка“ М 9 Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Ме /стар 8470-0236/в гр. Сунгурларе. Ползвал пасища по Договор На
280 / 30.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 29.85 животински единици (ЖЕ) - 149
броя овце майки, 50 броя кози. от което следва .че са полагаеми минимум 298,500 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 8470-0236 , с животновъд Генчо Димитров Петров да получи под наем
следните имоти:

В землището на Лозица , ЕКАТТЕ 44149
ИмотНа 44 | 4932089. пасище в местността „Баира“ , допустима площ 9,000 дка
ИмотМа 44149310.27 , пасище в местността ..Баира“, допустима площ 1 1,500 дка
В землищетона Сунгурларе / бивше Балабанчева/ ЕКАТТЕ 70247
Имот Ма 70247. 1 70.16. лозе в местността „Долни лозя“ , допустима площ 3,200 дка, стар На
774614
Имот М.» 70247.170.17, лозе в местността „Долни лозя“ , допустима площ 6,200 дка, стар Ле
774615
Имот На 70247.]41.19. изост. Орна земя в местността „Долни лозя“ , допустима площ 20,200
дка, стар Ме 774618
В землищетона Горово, ЕКАТТЕ 17049
Имот М) 17049.|3.32, пасище в местността .,Карчана“ , допустима площ 93.133 дка, стар Ме

000106
Имот Ле 17049.14.26, пасище в местността „Карчана“ , допустима площ 37,637 дка, стар Мз

000110
ОБЩО : 180,870 дка

8. Заявител Фатме Хакова Исова със заявление с вх. М.» 94- Ф-5 /04.03.2020 г., с
адрес с. Садово, Община Сунгурларе. обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Ме /стар 8463-0010/в с. Садово. Ползвал пасища по Договор Ме 254/29.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 3 животински единици (ЖЕ) - 20 броя



кози, от което следва , че са полагаеми минимум 30,000 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: 8463ч00|0 , с животновъд Фатме Хакова Исова да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Садово
имотНа 651 | |.24.22, пасище, катег.7- ма. допустима площ 25,000 дка,
стар Ме 000084
имот На 651 1 1.2721, пасище, катег. 7- ма, допустима площ 5,500 дка,
стар Ле 000108
ОБЩО : 30,500 дка

9. Заявител Шафие Хюсеин Коджаман със заявление с вх. Ке 94-Ш -16 /18.12.2019
г., с адрес с. Везенково, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с

регистрационен М.» /стар 8457-01 12/в с.Везенково . Ползвал пасища по Договор Мз

215/22.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 13,2 животински единици (ЖЕ) - 12 броя
говеда за месо, 2 бр. говеда от 6 месеца до 2 години за месо, от което следва , че са полагаеми
минимум 132,000 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 845700112 , с животновъд Шафие Хюсеин Коджаман да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Садово
имот На 651 1 1.37.1 1, пасище, катег.5- ма, местност „Алана“ допустима площ 1 1,072 дка,
стар На 03 701 1

имотМз 651 1 1.3237, пасище, катег. 7- ма, допустима площ 20,000 дка,
стар Ме 000201
ОБЩО : 31,072 дка

В землищетона с. Везенково за почистване
имот 10327.37.19, пасище, катег. 7- ма, в местността „Тепигьоза“, допустима площ 38,410 дка
стар Ме 000365
имот 10327.37.20, пасище, катег. 7- ма, в местността „Тепигьоза“, допустима площ 34,336 дка
стар Ме 000971
ОБЩО: 103,818 дка

10. Заявител Андреан МартиновАнгелов със заявление с вх. Ле 94-А-4 /06.01.2020 г.,
с адрес гр. Сунгурларе, ул. „В.Левски“ На 19. Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен М.» 8100640021 /стар 8468-0029/ в с. Черница. Ползвал
пасища по Договор Ме 309/08.О5.20|5 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 4|.О животински единици (ЖЕ) - 41 броя
крави - за мляко, 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 пасища в общината. при
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и предлага за
животновъден обект Мз 8100640021 , с животновъд Андреан Мартинов Ангелов да получи под
наем следните имоти:

В землищетона гр. Сунгурларе
имотМе 70247.85.9, ливада, катег.6-та, местност „Яраджата“ , допустима площ 64.306 дка.
стар Ме 085009
имот Ке 70247.59.51, ливада, катег.5-та, местност ““Яраджата“, допустима площ 2,000 дка,
стар Ме 059051
имотМе 70247.59.52, ливада, катег.5-та, местност “Яраджата“, допустима площ 45,000 дка,
стар Ле 059051

В землищетона с. Черница
имотМе 810062321, пасище, катег. 3-та, местност ,.Сере кору“ , допустима площ 8,918 дка,
стар Мз 232001



имотМз 81006.201.1, пасище, катег. З-та, местност „“ , допустима площ 150,000 дка,
стар Мз 201001

ОБЩО : 270,206 дка
11. Заявител Георги Димитров Димитров със заявление с вх. Ке 94-Г-136

/18.12.2019 г., с адрес гр. Бургас к-с „Славейков“ бл.7. вх.5,ет.1, ап.2, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен М 2761500003 /стар 8459-0042/в с. Есен. Ползвал
пасища по Договор Ме 321/11.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 35,1 животински единици (ЖЕ) - 240 броя
овце майки, от което следва ,че са полагаеми минимум 351,000 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 2761500003, с животновъд Георги Димитров Димитров да получи под
наем следните имоти:

В землището на с. Терзийско
имот МЕ 72299.129.9. пасище, катег. 9-та, местност „Еркю“, допустима площ 75.000 дка,
стар Мз 000128
имот Ме 72299.127.39. пасище, катег. 9-та. местност ,.Локвата“, допустима площ 46.000 дка,
стар М 000126
имот Ме 7229926326. пасище. катег. 9-та. местност .,Еланджията“, допустима площ 47,3,000
дка,стар Ме 000260
В землищетона с. Подвис
имотМе 56959.32.133. пасище, катег. 9-та, местност “Келхасан“. допустима площ 50.000 дка,
стар М.» 000293
имотМе 56959.32.1 14, пасище. катег. 9-та. местност “Келхасан“. допустима площ 91,000 дка,
стар Мз 000239
имот Ме 56959.15027. пасище. катег. 5-та. местност “Кулови долчини“, допустима площ 10.700
дка. стар Ме 000949

ОБЩО : 320.000 дка
12. Заявител Любомир Георгиев Димитров със заявление с вх. Мз 94-Л-16

/18.12.2019 г., с адрес гр. Бургас к-с „Славейков“ бл.7. вх.5.ет.1, ап.2, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен М.» /стар 8459-0045/в с. Есен. Ползвал пасища по
Договор Мз 322/11.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 36,9 животински единици (ЖЕ) - 246 броя
овце майки, от което следва ,че са полагаеми минимум 369,000 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 8459-0045. с животновъд Любомир Георгиев Димитров да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Есен
имот М: 27615.104.40. пасище, катег.4-та. местност ..Чобан чешма .. допустима площ 5,400 дка,
стар Мз 000454
имот М) 2761 5.104.44, пасище, катег.4-та, местност “Чобан чешма“, допустима площ 4,800 дка,
стар М.» 000455
имотМе 27615.108.5, пасище, катег.4-та, местност “Йонус баир“, допустима площ 6,000 дка,стар
Ме 000456
имот Мз 27615.103.3. пасище, катег.9-та. местност “Суван дере“, допустима площ 46,600
дка,стар Ме 000459
имот Мз 27615.534.4, пасище, катег.6-та, местност “Долен доламач“. допустима площ 12,600
дка, стар М 000531
В землището на с. Подвис
имот Ле 56959.1 10.322, пасище, катег. 5-та. местност “Марков кабалък“, допустима площ 5,800
дка, стар Ле 000740
имот Ме 56959.1 10.323. пасище, катег. 5-та, местност “Марков кабалък“. допустима площ
43.900 дка, стар Мз 000734
имот Ме 5695946, пасище, катег. 4-та, местност “Турски лозя“, допустима площ 5,800 дка,стар
Ме 000284



имот Ме 56959.4.7, пасище, катет. 4-та, местност “Турски лозя“, допустима площ 6,000 дка,стар
Ле 000283
имот Ме 56959.151.6, пасище, катет. 9-та, местност ““Саите“, допустима площ 10,900 дка,стар М
0001 12
имот Мз 56959.151.12, пасище, катет. 9-та, местност ““Саите“. допустима площ 90,200 дка,стар
На 0001 17
имот Ме 56959.151.8, пасище, катет. 9-та, местност ““Саите“. допустима площ 102.100 дка,стар
Ле 000125
имот Ме 56959.32.134, пасище, катет. 9-та, местност “Келхасан“, допустима площ 35,100
дка,стар Ме 000249

ОБЩО : 374,200 дка
13.3аявител : Георги Колев Вантелов със заявление с вх. Ле 94-Г-12 /07.02.2020 г.,

с адрес е. Грозден, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Мз 1790930007 /стар 8464-0002/в с. Грозден. Ползвал пасища по Договор Ме 224/23.04.2015
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 17,4 животински единици (ЖЕ) - 15 броя
крави - за месо, 4 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо , от което следва ,че
са полагаеми минимум 174,000 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 Ме1790930007 , с животновъд Георги Колев Вангелов да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Терзийско
имот Ме 72299.206.85, пасище, катег.9-та. местност „ Каракуша“, допустима площ 40,100 дка,
стар Мз 000262
имот МЕ 72299.215.10, пасище, катет.8>та, местност „ Кашлището“, допустима площ 31,100 дка,
стар Ме 000205
имот Ме 72299.2|5.15, пасище, катег.8-та, местност „Таш пунар“, допустима площ | 1,000 дка,
стар Ме 000217

ОБЩО : 82,200 дка
14. Заявител : Христо Мариев Христов със заявление с вх. Мз 94-Х-21 /13.02.2020

г., с адрес с. Лозарево,ул. „Москва“М9 25, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен М 4402930015 /стар 8440-0156/в с. Лозарево. Ползвап пасища по
Договор Мз 288/07.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обекг сЙ0,2 животински единици (ЖЕ) - 30 броя
крави » за месо, 17 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо , от което следва,
че са полагаеми минимум 1102900 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 4402930015, с животновъд Христо Мариев Христов да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с.Лозарево
имот Ле 44029.113.15, пасище, катег.9-та, местност ,. Братово“. допустима площ 37,200 дка,
стар Мз 000031
имот Мз 44029.63.6, пасище, катет. 4-та, местност Изията“, допустима площ 3,200 дка, стар Ме

063006
имот Мз 44029.63.7, пасище, катет.4-та, местност „Изията“, допустима площ 6,300 дка, стар Мз

063007
имот На 44029.63.8, пасище, катег.4-та, местност „Изията“, допустима площ 4,100 дка, стар М.»

063008
имот Мз 44029.1 14.18, пасище. катег.9-Та, местност ,.Кабата“, допустима площ 10,000 дка, стар
Мз 00079
имотМе 44029.1 14.19, пасище, катег.9-та, местност ,.Я ката“, допустима площ 10,500 дка, стар Ме
00081

В землищетона с. Черница



имотМе 81006.200.1, пасище, катег.4-та, местност „Епташ“, допустима площ 12,500 дка, стар Мз
200001

ОБЩО : 83,800 дка
15. Заявител: Илхан Аптикерим Салим със заявление с вх. Мз 94-И-1 /09.01.2020 г.,

с адрес с. Костен, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Мз 33888970001 /стар 8441-0042/в с.Костен. Ползвал пасища по Договор Ме 283/04.05.2015
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 30.0 животински единици (ЖЕ) - 30 броя
крави - за месо, от което следва, че са полагаеми минимум 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 Ме 33888970001 . с животновъд Илхан Аптикерим Салим да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Костен
имот Ме 3888929020, пасище. катег.7-та, местност ,. Нековица“. допустима площ 160,200 дка,
стар Ме 000206

ОБЩО : 160,200 дка
16. Заявител: Исмаил Ереджсб Халил със заявление с вх. М.» 94-И- 6 /09.01.2020 г.,

с адрес с. Костен. Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с регистрационен
М 33888970002 /стар 8441-0048/в с.Костен. Ползвал пасища по Договор М.» 282/04.05.2015
год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 13,5 животински единици (ЖЕ) - 90 броя
овце майки, от което следва, че са полагаеми минимум 135.000 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 33888970002 . с животновъд Исмаил Ереджеб Халил да получи под
наем следните имоти :

В землището на с. Костен
имот Мз 3888929020, пасище, катег.7-та. местност Нековица“. допустима площ 110.000 дка,
стар Ме 000206

ОБЩО : 1 |0,000 дка
17.3аявител Метин Кямил Мустафа със заявление с вх. М 94-М- 204 /|9.12.2019г.

с адрес с. Костен, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Ме 33888940006 /стар 8441-0049/в с.Костен. Ползвал пасища по Договор Ле 320/1|.05.20|5
[год.След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ.
комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 94,35 животински единици
(ЖЕ) - 625 броя овце майки, от което следва, че са полагаеми минимум 943,500 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 33888940006 , с животновъд Метин Кямил Мустафа да получи под
наем следните имоти :

В землището на с. Костеп
имот М: 3888923039, пасище, катег.7-та. местност ,. Бялата пръст“. допустима площ 12.300дка.
стар Ме 000202
имот Ме 38889.185.15, пасище, катег.6-та, местност „ Петкова чешма“. допустима площ 7,000
дка. стар По 000242
имот Мз 3888931221, пасище, катег.6-та, местност „Хайдаря“, допустима площ 22,324 дка,
стар М.» 3 | 2021

В землищетона с. Черница
имот Ме 810062013, пасище, катег.8-та. местност ,.Чалнъка". допустима площ 46,600 дка, стар
Мз 201003

В землищетона с. Климаш
имот Мз 37215.26.57, пасище, катег. 9-та, местност „Гьоргьовица“, допустима площ 72,800 дка.
стар М 0001 16

4.1



41.

:?

имот М.» 37215.31.94, пасище, катег. 9-та, местност „Копаците“, допустима площ 42,400 дка,
стар На 000 | 21

В землищетона с. Камчия
имотМе 360043021, пасище, катег. 9-та, допустима площ 18,300 дка, стар Ме 000488
имотМе 36004.15.36, пасище, катет. 4-та, допустима площ 6,000 дка, стар Ме 000289

ОБЩО : 227,724 дка
18. Заявител: Севим Сеид Емин със заявление с вх. Л"! 94- С - 37 /13.02.2020г. с

адрес с. Камчия , Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с регистрационен
Ме 3600430013 /стар 8434-0020/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор Ме 242/28.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 41,0 животински единици (ЖЕ) - 25 броя
крави месодайни и 26 телета за угояване , 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 пасища в общината, при
разпределението на пасищата. мери и ливади от ОПФ , комисията разпредели и предлага за

319“ животновъден обект Мз 3600430013 , с животновъд Севим Сеид Емин да получи под наем

) следните имоти :

В землищетона с. Камчия
имот Ле 36004.!522, пасище, катег.4-та, допустима площ 1 1,000 дка, стар Ле 000303
имотМ: 36004.!40.45, пасище, катег.9-та, допустима площ 27,600 дка, стар Мз 000210
имот Ме 36004.160.39, пасище, катег.9-та, местност .,Хисарборун“, допустима площ 97,000 дка,
стар Ме 000260
имот Ме 36004.412.3, пасище, катег.5-та, местност „Бекча дере“. допустима площ 90.000 дка.
стар Ме 000409
имот Ле 36004.149.5, пасище. катег.5-та, допустима площ 85,000 дка, стар Ме 000498
имот М.» 36004.24.34. пасище. катег.9-та, местност ,.Хисарбурун“.допустима площ 135,000 дка.
стар М.» 000555
имотМз 3600430. 1 6, пасище. катег.9-та, допустима площ 44.000 дка, стар М.» 000505
имотМе 36004.140.26, пасище. катег.9-та, допустима площ 15,000 дка, стар Ме 00055

ОБЩО : 491,600 дка
19. Заявител : Гюлшен Рамадан Емин със заявление с вх. М.» 94- Г - 16 /13.02.2020г.

с адрес с. Камчия , Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен Мз 3600480012 /стар 8434-0015/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор Ме

240/28.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 3.0 животински единици
(ЖЕ) , 3 броя крави месодайни , от което следва, че са полагаеми минимум 30,000 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 3600480012 , с животновъд Гюлшен Рамадан Емин да получи под наем
следните имоти :

В землищетона е. Камчия
имот Ме 36004.24.34, пасище. катег.9-та, местност „ Хисарбурун“, допустима площ 13,000 дка,
стар Ме 000555

ОБЩО : 13,000 дка
20. Заявител : Юсню Мехмед Исуф със заявление с вх. Кв 94- М - 1 /13.02.2020г. с

адрес е. Камчия , Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с регистрационен
Мз 3600410005 /стар 8434-0004/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор Ме 278/30.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 5,0 животински единици (ЖЕ) * 5 броя
крави месодайни , от което следва, че са полагаеми минимум 50.000 дка . Комисията
констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗС ПЗЗ.
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 3600410005 , с животновъд Юсню Мехмед Исуф да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Камчия
имот М.» 36004.160.46, пасище, катег.9-та, местност „ Бялата чешма“, допустима площ 38,000
дка, стар Ме 000322



имотМз 36004.140.1 12. пасище. катег.9-та. допустима площ 1,400 дка. стар Мз 000366
имотМе 36004. | 5.42, друг вид територия. допустима площ 7,000 дка. стар Ме 000298

ОБЩО : 46.400 дка
21. Заявител : Мюмюн Халибрям Мюмюн със заявление с вх. М.» 94- М - 16

/21.01.2020г. с адрес с. Камчия , Община Сунгурларе. обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационенМ: /стар 8434-0024/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор Ма 319/1 |.05.2015
год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ,
комисията установи. че има регистриран животновъден обекг с 86,6 животински единици (ЖЕ)
- 65 броя крави месодайни, 36 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за угояване . от
което следва. че са полагаеми минимум 866,000 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 8434-0024 . с животновъд Мюмюн Халибрям Мюмюн да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Камчия
имот Мз 36004.180.5. пасище. катег.5-та. местност ,. Саралъка“. допустима плош 10.700 дка,
стар М.» 000404
имотМз 36004.140.45. пасище. катег.9-та. допустима площ 73.900 дка. стар Ме 000210
имотМз 36004.160.39. пасище. допустима площ 205,400 дка. стар Мз 000260
имот Мз 36004.412.26. пасище. местност „Чукур тарла“. допустима площ 10.000 дка. стар На
000446
ОБЩО : 300,000 дка

22. Заявител : Мюмюн Халим Хюсеин със заявление с вх. Мз 94- М - 30 /13.02.2020г.
с адрес с. Камчия . Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен М93600400003 /стар 8434-0026/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор На
31 1/08.05.201 5 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАБХ. комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 260 животински
единици (ЖЕ) * 227 броя крави месодайни. 55 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години
за угояване , от което следва, че са полагаеми минимум 2600.000 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 8434-0026 . с животновъд Мюмюн Халим Хюсеин да получи под наем
следните имоти :

В землището на с. Камчия
имот Ме 36004.140.62, пасище. катег.9-та, . допустима площ 17.800 дка, стар Мз 000106
имот Ма 36004.140.45. пасище, катег.9-та, допустима площ |85.000 дка, стар Ме 000210
имот На 36004.160.39. пасище. катег. 9-та, допустима площ 220,000 дка, стар Ле 000260
имот М.» 36004.23.10. пасище. местност „Чаир лъка“, допустима площ 4,400 дка. стар Ме 000307
имотМе 36004.140. 107. пасище. допустима площ 35.500 дка. стар Ме 000503

ОБЩО : 462,700 дка
23. Заявител : Сали Махмуд Мюмюн със заявление с вх. На 94- С - 211 /09.12.2019 г.

с адрес с. Камчия . Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен Мз 3600450002 /стар 8434-0038/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор Мз

324/12.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 76,6 животински
единици (ЖЕ) -67 броя крави месодайни. 16 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за
угояване . от което следва. че са полагаеми минимум 766.000 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 М93600450002 . с животновъд Сали Махмуд Мюмюн да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Камчия
имот Мз 360044123. пасище. катег.5-та,мсстност ..Бекча дере“ . допустима площ 67.000 дка.
стар Ма 000000409
имотМе 36004.195.7. пасище. катег.4-та,местност „Кьой алть“. допустима площ 2.000 дка. стар
М: 000222

). ДР



4Ч
имот Ме 36004.140.64, ливада, катег.4-та,местност „“, допустима площ 1,003 дка, стар М:
140064

ОБЩО : 70.000 дка
24. Заявител : Айхан Емин Хюсеин със заявление с вх. Ле 94- А - 26 /13.02.2020г. с

адрес е. Камчия , Община Сунгурларе. обл. Бургаска, с животновъден обект с регистрационен
Ме /стар 8434-0001/в с.Камчия. Ползвал пасища по Договор М 312/08.05.2015 год. След
предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 1 |4,7 животински единици (ЖЕ) “ 52 броя
крави месодайни, 32 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за угояване, 290 броя овце
майки, от което следва. че са полагаеми минимум 1147,000 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 8434-0001 , с животновъд Айхан Емин Хюсеин да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Камчия
имотМз 36004.30.16, пасище, катег.9-та, допустима площ 33,00 дка, стар Ме 000505
имотМ: 3600438320, пасище, катег.5-та,местност ,.Кеневезлика", допустима площ 60 ,000 дка,
стар М 0003 79
имот Ме 36004.140.123, пасище, катег. 9-та, местност ,.Чукур тарла“. допустима площ 15 ,000
дка, стар Ме 000395
имот На 36004.17.7, пасище, катег. 9-та,местност „Баа дере“, допустима площ 35,000 дка, стар
Мз 000448
имот Мз 36004.412.23, пасище, катег. 5- та ,местност „Чукур тарла“, допустима площ 7,000 дка,
стар Мз 000458
имот Ме 36004.412.3, пасище, катег. 5- та .местност ,.Бекча дере“, допустима площ 33,000 дка,
стар Ме 000409

В землищетона с. Босилково
имот Ме 05726.14.25, пасище, катег.9-та, местност „Чифлика „, допустима площ 60,600
дка, стар Мз 000052

ОБЩО : 243,600 дка
25. Заявител : Ремзи Ереджеб Али със заявление с вх. М.» 94- Р - 20 / 07.02.2020г. с

адрес с. Съединение ,ул. „Единадесета“ На 2, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме /стар 8430-0306/в с.Съединение. Ползвал пасища по
Договор Мз 250/29.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 37
животински единици (ЖЕ) , 37 броя крави месодайни, 1 1 броя говеда на възраст до 1 година,
от което следва, че са полагаеми минимум 370.000 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 8430-0306 , с животновъд Ремзи Ереджеб Али да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Съединение
имот Мз 70514.520.81, пасище, катег.6-та, местност „ Ески Юрт“, допустима площ 8,000
дка, стар Ме 662
имот Ме 70514.140.24, пасище, катег.5-та, местност „Мезарлък алть“, допустима площ 7,000
дка, стар Ме 000198
имотМе 70514.180.34, пасище, катег. 5-та, местност „Къристю“, допустима площ 25,000ка,
стар Мз 000351
имотМе 70514.260.45, пасище, катег. 5-та, местност „Аргач алть“, допустима площ 1 1,000 дка,
стар Мз 000792
имотМз 70514.230.60, пасище, катег. 3-та, местност „Юклер“, допустима площ 10,000 дка,
стар Ме 000385
имотМз 70514.250.39, пасище, катег. 5-та, местност „Хотал юрт“, допустима площ 15,200 дка,
стар На 000132
имот Ме 70514.550.17, пасище. катег. 9-та, местност „Баалар ичи“, допустима площ 10,400 дка,
стар Ме 000069
имот Ме 70514.30.20, пасище, катег. 9-та, местност „Юкара юрт“, допустима плош 3,000 дка,
стар Ме 000006



имотМ: 70514.210.31, пасище, катег. 5-та, местност „Гепче борун“. допустима площ 3,100 дка,
стар Мз 000476
В землището на с. Босилково
имот На 05726.13,10, пасище, катет. 9-та, местност „ Чифлика“, допустима площ 37,000 дка,
стар Ле 000047
В землището на с. Подвис
имот Ме 56959.173.63, пасище. катет. 5-та, местност „ Нейчова азма“, допустима площ 21,145
дка, стар М.» 000332
имот Мз 56959.70.1 10, пасище, катет. 9-та, местност „ Мерденвелията“, допустима площ 29,122
дка, стар М.» 000183
имот Ме 56959.182.41, пасище, катег. 7-ма, местност „ Татар баир“, допустима площ 20,000 дка,
стар Мз 001071
имот Ме 56959.160.48, пасище, катет. 6-та, местност „ Торницата“, допустима площ 30,000 дка,
стар Кв 390003
имот МЕ 569593837, пасище, катет, 8-та, местност „ Долни саи“, допустима площ 6,426 дка,
стар М 000165
В землищетона с. Камчия
имот Мз 36004.174.26, пасище, катет. 5-та, местност „ Кьой алтъ“, допустима площ 4,300 дка,
стар На 000141
имот Ме 36004.140.121, пасище, катет. 9-та, местност ,. Бекча дере“, допустима площ 6,610
дка, стар Ме 000394
В землищетона с. Завет
имот М.» 30051.41.22, пасище, катег. 9-та, местност , допустима площ 10,000 дка, стар Мз 000204
В землището на с.Бероново
имот Ме 03959.1 10.64 , пасище, катет. 5-та, местност „ манастирчето“. допустима площ 27,600
дка, стар М.» 000166
имот Ме 03959.110.65 , пасище, катег. 5»та, местност „ манастирчето“, допустима площ 18.400
дка, стар Ма 000047

ОБЩО : 276,000 дка
26. Заявител : Исуф Ереджеб Али със заявление с вх. М.: 94- И - 24 / 12.02.2020г. с

адрес е. Съединение ,ул. „Единадесета“ М) 2, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме /стар 8430-0363/в с.Съединение. Ползвал пасища по
Договор М 251/29042015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 30
животински единици (ЖЕ) - 30 броя крави месодайни, 6 броя говеда на възраст до | година,
от което следва, че са полагаеми минимум 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 Ме 8430-0363 , с животновъд Исуф Ереджеб Али да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Съединение
имот Ме 70514.30.22, пасище, катет. 5-та, местност „ Юкара юрт“, допустима площ 10,000
дка, стар М: 000002
имот М 70514.30.21, пасище, катег.5-та, местност „Юкара юрт“, допустима площ 22,300 дка,
стар да 000004
имот Ме 70514.30.18, пасище, катег.5-та, местност „Юкара юрт“, допустима площ 44,500 дка,
стар Мз 000005
имот Мз 705143020, пасище, катег.5-та, местност „Юкара юрт“, допустима площ 23.000 дка,
стар М: 000006
имот М: 70514.10.31, пасище, катег.9-та. местност „Калпак кая“, допустима площ 6,200 дка,
стар Мз 000206
имот Ле 7051421031, пасище, катег.5-та, местност „Гепче борун“, допустима площ 7,300 дка,
стар Мз 000476

В землищетона с. Подвис
имот Ме 56959.40.55, пасище, катет. 9-та, местност „ Мерденвенлията“. допустима площ 57,000
дка, стар Мз 000282
имот М 569593530, пасище, катет. 9-та, местност „Чинчова Стока“, допустима площ 40,000
дка, стар Ме 000046
имот М.! 56959.40.74, пасище, катет. 9-та, местност „Турски лозя“, допустима площ 18,500 дка,
стар М.! 000276

„,.



ОБЩО :183,800 дка
27. Заявител: Ереджеб Исуф Али със заявление с вх. Мз 94- Е - 24 / 12.02.2020г. с

адрес с. Съединение ,ул. „Единадесета“ На 2, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обекг с регистрационен Мз /стар 8430-0163/в с.Съединение. Ползвал пасища по
Договор Ме 253/29.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информаЦионна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 21

животински единици (ЖЕ) * 21 броя крави месодайни, 5 броя говеда на възраст до 1 година,
от което следва, че са полагаеми минимум 210,000 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 8430-0163 , с животновъд Исуф Ереджеб Исуф Али да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Съединение
имот Ме 70514.30.29, пасище, катег. 5>та, местност „ Арпа тарла“, допустима площ 38,400
дка, стар Ме 000016
имот Ме 70514.180.37, пасище, катег. 5-та, местност „ Кърюстю“, допустима площ 10,|48
дка, стар Мз 000489

ОБЩО : 48,548 дка
28. Анфе Хака Мехмед със заявление с вх. Кв 94-А-24 /11.02.2020 г., с адрес е.

Съединение ул. „Десета „Не 1, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Ме 7051400051 /стар 8430-0268/в с. Съединение. Ползвал пасища по Договор
Ме 204/04.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 9,95 животински единици (ЖЕ) - 5 броя
крави - за месо, 8 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо и 1 бр. овца, от
което следва ,че са полагаеми минимум 99,500 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 М.» 7051400051 , с животновъд Анфе Хака Мехмед да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Босилково
имот М» 05726.16.30, пасище, катег.9-та, местност „ Димовци“, допустима площ 91,000 дка,
стар М 000061

ОБЩО : 91,000 дка
29. Заявител: Фатме Емин Халибрям с вх. Мз 94-Ф-2 /13.01.2020 г., с адрес с.

Съединение ул. „Четиринадесета„ На 26, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Ле /стар 8430-01 10/в с. Съединение. Ползвал пасища по Договор Мз

307/08.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 49,21животински единици (ЖЕ) -15 броя
крави - за месо, 5 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо и 212 бр. овце
майки, от което следва ,че са полагаеми минимум 492,100 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 8430-01 10 , с животновъд Фатме Емин Халибрям да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Съединение
имот Кв 70514.10.61, пасище. катег.9-та, местност „ Калпак кая", допустима площ 243,000 дка,
стар Мз 000042
имот Мз 70514.430.58. пасище, катег.6-та, местност „ До село“, допустима площ 19,662 дка,
стар Ме 000162

ОБЩО : 260,000 дка
30. Заявител: Ахмед Ибрахим Халибрям с вх. Мо 94-А-8 /13.01.2020 г., с адрес е.

Съединение ул. „Четиринадесета„ На 26, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Ле /стар 8430-0159/в с. Съединение. Ползвал пасища по Договор Мз
308/08.05.2015 год.



След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ. комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 25,65 животински единици (ЖЕ) -156 броя
овце майки, 15 броя кози майки. от което следва ,че са полагаеми минимум 256,500 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 Мз 843040159 . с животновъд Ахмед Ибрахим Халибрям да получи под
наем следните имоти:

В землището на с. Съединение
имот Ле 70514.570.3, пасище, катег.9-та, местност ,. Чанаджик“, допустима площ 20,000 дка,
стар М.! 000394
В землищетона с. Камчия
имот Ме 36004.17.6. пасище, катег.5-та, местност .. Конак коору“, допустима площ 21.000 дка.
стар Ме 000449
имотМе 36004.412.28, пасище, катег.5-та, местност ,. Чукур тарла“. допустима площ 38.000 дка,
стар Ме 000454
имот Ме 3600441220, пасище, катег.5-та, местност „ Чукур тарла“, допустима площ 19,700 дка,
стар Ме 000452
ОБЩО : 98,700 дка

31. Заявител: Зейнеб Мехмедемин Хасан със заявление с вх. Мз 94-3- 5 /10.02.2020
г., с адрес е. Съединение ул. „ Седемнадесета „Кв 10, Обшина Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме 705140009 /стар 8430-0101/в с. Съединение. Ползвал
пасища по Договор М 295/07.05.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 48,6 животински единици (ЖЕ) - 76 броя
биволи на възраст от 6 месеца до 2 години и 3 броя говеда за месо, от което следва ,че са
полагаеми минимум 486,00 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 Ма 705140009 . с животновъд Зейнеб Мехмедемин Хасан да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Съединение
имот М.! 70514.420.32, пасище, катег.9-та, местност „ Рупча йолу“, допустима площ 18,500
дка, стар Ле 000095

В землището на с. Босилково
имот Ме 05726.15.35 , пасище, катег.9-та, местност „ Кайряка“, допустима площ 125,400 дка,
стар Мз 000058

В землищетона с. Подвис
имот Ме 56959280123 , пасище, катег.5-та. местност .. Братово“, допустима площ |2,600 дка,
стар Ме 000899

ОБЩО : |56,500 дка
32. Заявител: Себиле Осман Мехмед със заявление с вх. Мз 94-С- 212 /12.12.2019

г., с адрес с. Съединение ул. Люляковско шосе„ На 9. Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с
животновъден обект с регистрационен Ме 705140011 /стар 8430-0262/в с. Съединение. Ползвал
пасища по Договор Мз 255/29.05.20|5 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 39,4 животински единици (ЖЕ) - 3! броя
говеда за месо,!4 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години , от което следва .че са
полагаеми минимум 394.000 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 На 705140001 ! , с животновъд Себиле Осман Мехмед да получи под наем
следните имоти:

В землищетона с. Съединение
имот На 705 14.150.|9, пасище. катег.5-та. местност „ Торчин“, допустима площ 10,882 дка, стар
Мз 000269

!?



имот Ме 70514.10.61, пасище, катег.5-та, местност „ Торчин“, допустима площ 14,000 дка, стар
Ме 000042
имот Ме 70514.450.67, пасище, катег.5-та, местност „ Ясак буджа“, допустима площ 5,904 дка,
стар Мз 000108
имот Ме 70514.380.17, пасище, катег.5>та, местност „ Соргун дере“, допустима площ 12,804дка,
стар Мз 000519
имот М: 70514.360.25, пасище, катег.5-та, местност „ Долен саръ яр“, допустима площ 35,001
дка, стар Ме 000498
имот Ле 70514.350.45, пасище, катег.5-та, местност „ Кюмюр гьолджик“, допустима площ
45,070 дка, стар Ме 000506
имот Ме 70514.380.14, пасище, катег.5-та, местност „ Соргун дере“, допустима площ 19,996 дка,
стар Мз 000515
имот Ме 70514.195.11, пасище, катег.5-та, местност „ Герен търла“, допустима площ 8,800 дка,
стар Ме 000807
В землищетона с. Завет
имот М 30051.53.2, пасище, катег.5-та, местност „ Над гарата“, допустима площ 15,151 дка,
стар Ме 000060
имот Ме 30051.53.4, пасище, катег.5-та, допустима площ 1,895 дка, стар Ма 000174
имот Ме 30051.53.14, пасище, катег.9-та, допустима площ 1,434 дка, стар Мн 000175

ОБЩО :144,500 дка
33. Заявител : Бахтияр Мехмед Копук със заявление с вх. Мз 94-Б-3 /21.01.2020 г., с

адрес с. Манолич, ул. „Стара планина“ М 30,Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен М 4709600055 /стар 8453-0284/в с. Манолич. Ползвал
пасища по Договор Ме 242/28.04.2015 год.
След предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 49.6 животински единици (ЖЕ) * 46 броя
крави * за месо, 6 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, за месо, от което следва ,че
са полагаеми минимум 496,000 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.) 4709600055 , с животновъд Бахтияр Мехмед Копук да получи под
наем следните имоти:

В землищетона с. Подвис
имотМз 56959. 1 0.39, пасище, катег.9-та, местност „Саите“ , допустима площ 8,918 дка,
стар Мз 000131
имотМз 569591582, пасище,катег.4-ма,местност “Мърлева стока“, допустима площ 9,665 дка,
стар Ме 158002
имотМз 56959. 1 586, пасище,катег.9-та,местност ““Гарвана“, допустима площ 3,462 дка,
стар Ме 000152
имот М» 56959.158.4, пасище,катег.9-та,местност “Мърлева стока“, допустима площ 6,813 дка,
стар М 000139
за почистване
имотМе 56959.191.27, пасище,катег.4-та,местност ““Гарвана“, допустима площ 63,623 дка,
стар Мз 000202

В землищетона с. Манолич
имотМе 47096.105.7, ливада, катег.9-та,местност “Чеирлък“, допустима площ 13,200 дка,
стар М.» 005007

В землищетона с. Скала
имотМз 66682.1 10.8, пасище, катег.9-та,местност ““Кайряка“, допустима площ 150,000 дка,
стар Мз 000120.
ОБЩО : 255,681 дка.

34. Заявител: Мюмюн Кямил Карамахмуд със заявление с вх. Ке 94- М - 8
/09.01.2020г. с адрес е. Манолич, ул. „Светлина“ На 30 , Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Мз 4709620084 /стар 8453-0189/в с.Манолич. Ползвал
пасища по Договор Ме 313/11.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната
информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден
обект с 41,7 животински единици (ЖЕ) - 278 броя овце майки, от което следва, че са полагаеми
минимум 417,000 дка . Комисията констатира, че ползвателят отговаря на разпоредбите на
чл.37и, а.л.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 8453-0189 , с животновъд Мюмюн Кямил Карамахмуд да получи под
наем следните имоти :

В землището на с. Пчелин
имот Мз 588579108, пасище, катег. 9-та, местност „ Алана“, допустима площ 164,500дка, стар
Ме 000066

В землищетона с.Манолич
имот Ме 47096.6.358, пасище, катег. б-та, местност „ Къов баши“, допустима площ 3,000 дка,
стар Ле 000358
имот М.» 47096.26.418, пасище в горски фонд, катег. 6-та, местност „ Кайряка“, допустима площ
20,000 дка, старМ9000418
ОБЩО: 187,500 дка

35. Заявител: Али Салиф Емин със заявление с вх. Мз 94- М- 7 /13.01.2020г. с адрес
с. Манолич, ул. „Пеньо Пенев“ Мз 13, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен М: 4709680085 /стар 8453-0208/в с.Манолич. Ползвал пасища по
Договор На 239/27.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 25.35
животински единици (ЖЕ) - 161 броя овце майки и 8 броя кози, от което следва, че са
полагаеми минимум 253,500 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 М.» 4709680085 . с животновъд Али Салиф Емин да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Велислав
имотМе 76056.74.33. пасище, катег. 8-та. допустима площ 77,000 дка, стар Ма 000105
имотМз 76056.74.20, пасище, катег. 4-та, допустима площ 60,000 дка, стар Мз 000161
имот На 76056.74.37, пасище, катег. 8-ма, допустима площ 60,000 дка, стар М 000163
ОБЩО : 197,000 дка

36. Заявител: Ереджсб Хабил Хюсеин със заявление с вх. М.! 94- Е- 7 /22.01.2020г. с
адрес с. Манолич, ул. ,. Комсомолска “ М.» 9, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Мз 4709630086 /стар 8453-0166/в с.Манолич. Ползвал
пасища по Договор Ма 287/07.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната
информационна система на БАБХ. комисията установи, че има регистриран животновъден
обект с 17,5 животински единици (ЖЕ) - 117 броя овце майки . от което следва, че са
полагаеми минимум 175,000 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 Ма 4709630086 . с животновъд Ереджеб Хабил Хюсеин да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Манолич
имотМе 47096.21.150, ливада, катег. 5-та, допустима площ 8,600 дка, стар МЕ 000150
имотМз 47096.21.152, пасище, катег. 6-та, допустима площ 3,200 дка, стар Ме 000152
имот Ме 47096.21.154, пасище, катег. 6-та, допустима площ 7,500дка, стар М.) 000154
имот Ме 47096.21.158, пасище, катег. 6-та, допустима площ 5,100 дка. стар Мз 000158
имот Ме 47096.21.159, пасище. катег. 6-та, допустима площ 3,300 дка, стар Ме 000159
имот Ме 47096.21.162, пасище, катсг. 6-та. допустима площ 12.700дка, стар Мз 000162
имот Мз 470962 1 .167, пасище, катег. 6-та, допустима площ 8,600 дка, стар Ме 000167
ОБЩО : 49.000 дка

37. Заявител: Руска Райчева Узунова сьс заявление с вх. К! 94- Р- 99/04.12.2019г. с
адрес е. Манолич. ул. .. Васил Михалев “ Мз 18, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Мз /стар 8453-0175/в с.Манолич. Ползвал пасища по
Договор Ме 212/27.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи. че има регистриран животновъден обект с 25
животински единици (ЖЕ) , 25 броя говеда за месо . от което следва. че са полагаеми
минимум 250,000 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 8453-0175 , с животновъд Руска Райчева Узунова да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с.Велислав
имот Ме 76056.34.19, пасище, катег. 4-та, допустима площ 40.000 дка, стар Ле 000169
имотМе 76056.39.3. пасище, катег. 8-ма, допустима площ 4,864 дка, стар Ме 000176
имотМз 76056.39.7, пасище, катег. 8-ма, допустима площ 78.747 дка, стар Мз 000178
В землищетона с.Везенково
имотМз 1032740. | 5, пасище, катег. бчта. допустима площ 36.000 дка, стар Ме 000645

В землищетона с. Камчия
имот Ме 36004.60.9, пасище, катег.9-та,местност „Чукур търла“, допустима площ 38,000
дка, стар Ме 000546
ОБЩО: 197.611 дка

38. Заявител : Редван Шабан Календжи със заявление с вх. К! 94- Р- 3
/07.01.2020год. с адрес с. Манолич, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект
с регистрационен Ме 4709690053 /стар 8453-0057/в с.Манолич. Ползвал пасища по Договор Ме

314/1 1.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАБХ. комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 292 животински
единици (ЖЕ) - 22 говеда за месо,]2 броя говеда на възраст от 6 медеца до 2 години за месо ,

от което следва, че са полагаеми минимум 292,000 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 4709690053 , с животновъд Редван Шабан Календжи да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Манолич
имот Мз 470965349, пасище, катег. 9-та,местност „Кьов баалар“, допустима площ 30.000 дка,
стар Ме 000349
имот М 47096.26.401, пасище в горски фонд, катег. 9-та,местност „Калина“, допустима площ
139,700 дка, стар Мз 000401
ОБЩО : |б9,700 дка

39. Заявител: Хатче Тахир Бошиак сьс заявление с вх. Кв 94- Х- 102 /16.12.2019год.
с адрес с. Манолич, ул. „Стара планина“ М.» 17,Обшина Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме /стар 8453-0111/в с.Манолич. Ползвал пасища по
Договор Мн 247/28.04.2О15 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 30,2
животински единици (ЖЕ) # 20 говеда за месо, 17 броя говеда на възраст от 6 медеца до 2
години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 302,000 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 8453-0111 . с животновъд Хатче Тахир Бошнак да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Манолич
имот Кв 470966359, пасище, катег. 8-ма, местност „Кьов баши“, допустима площ 25,000 дка,
стар Ле 000359

В землищетона с. Пчелин
имот Ле 58857.9.108, пасище, катег. 9-та, местност ,. Алана", допустима площ 54.400 дка, стар
Мз 000066

В землищетона гр. Сунгурларе
имотМз 70247. 1 78.8, пасище, катег. 6-та, местност „Исмаилов кайряк“, допустима площ 48,000
дка, стар Мз 774176
ОБЩО : 127,400 дка

40. Заявител: Редван Мюмюн Мехмед със заявление с вх. да 94- Р- 102
/16.12.2019год. с адрес е. Манолич, ул. „Георги Димитров“ Ме 37,Община Сунгурларе, обл.
Бургаска. с животновъден обект с регистрационен Ме /стар 8453-0151/в с.Манолич и

животновъден обект с регистрационен Ме 7605600030 /стар Ме 8458-0068 в землището на с.
Велислав. Ползвал пасища по Договор Ме 08.04.2015 год. След предоставена Справка от



интегрираната информационна система на БАХБ. комисията установи. че има регистрирани
животновъдни обекти с 57.6 животински единици (ЖЕ) -30 броя крави за месо, 9 броя говеда
на възраст от 6 месеца до 2 години за месо .!32 броя овце майки,!б броя кози от което следва,
че са полагаеми минимум 576,000 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 8453-0! | 1

. 8458-0068 с животновъд Редван Мюмюн Мехмед да получи
под наем следните имоти :

В землищетона с. Велислав
имот МЕ 76056.74.37. пасище. катег. 8-ма. допустима площ 90.000 дка, стар Мз 000163
имотМе 76056.74.33. пасище. катег. 8-ма. допустима площ 61.000 дка, стар Ме 000105
ОБЩО: 151.000 дка

41.3аявител : Исмет Неджип Шабан със заявление с вх. Л! 94- И- 7 /13.01.2020 год.
с адрес с. Манолич, ул. .. Батак“ М.» 2. Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Мз 4709660058 /стар 8453-0119/в с. Манолич . Ползвал пасища по
Договор Ме 270/30.04.20| 5 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани животновъдни обекти с 484
животински единици (ЖЕ) - 34 броя крави за месо, 24 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2
години за месо . от което следва. че са полагаеми минимум 484.000 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 обекг М.» 8453-0! |“) с животновъд Исмет Неджип Шабан да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Манолич :

Имотите представляват изоставена орна земя необработвана повече от |0 години и съгласно
чл.24а, ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ , комисията ги предоставя за ползване под наем като се сключи
договор за | стопанска година .

имот М» 47096.|8.88, изоставена орна земя . катег. 8-ма, местност ..Имам арасъ“. допустима
площ 4.304 дка. стар Мз 000088
имот Ма 47096.|8.89, изоставена орна земя. катег. 8-ма, местност „Имам арасъ“, допустима
площ 12.204 дка, стар Ме 000089
имот Мз 47096.4.35, изоставена орна земя, катег. 9-та, местност „Кьов баалар“. допустима
площ 90.904 дка, стар Ме 004035
имот Ме 47096.13.15, изоставена орна земя. катег. 6-та. местност „Айда чаир“, допустима
площ 51.009 дка. стар Ме 000015

В землището на с. Пчелин :

имот Ме 5888572”. изоставена орна земя. катег. 9-та. допустима площ 50.000 дка. стар Мз

002017.
ОБЩО : 207 .000 дка

42. Заявител : Рамадан Неджип Моллахюсеин със заявление с вх. М.» 94- Р- 5
/13.01.2020 год. с адрес с. Манолич. Община Сунгурларе. обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Мз стар 8453-0236/в с. Манолич . Ползвал пасища по Договор На

2! “22.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАБХ, комисията установи, че има регистрирани животновъдни обекти с 36,2 животински
единици (ЖЕ) - 29 броя крави за месо. 12 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за
месо , от което следва. че са полагаеми минимум 362,000 дка . Комисията констатира. че
ползвателят отговаря на разпоредбите на чл.37и. ап.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 8453-0236 с животновъд Рамадан Неджип Моллахюсеин да получи
под наем следните имоти :

В землищетона с. Манолич :

Имотите представляват изоставена орна земя необработвана повече от 10 години и съгласно
чл.24а, ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ , комисията ги предоставя за ползване под наем като се сключи
договор за 1 стопанска година .

имот Мз 47096.21.166. друг вид нива, катег. 6-та, местност ..Канара баш“. допустима площ
5 | „300 дка, стар Ме 000166



имот Ме 47096.21.156, друг вид нива, катег. 6-та, местност „Канара кайрак“, допустима площ
| 16,300 дка, стар Ме 000156
пасища :

имот Ме 47096.18.90, пасище, катег. 8-ма, местност „Имам арасъ“. допустима площ 53,00
дка, стар Мз 000090
имот Мз 47096.6.358, пасище. катег. 6-та. местност „Кьов баши“, допустима площ 65,100 дка,
стар Ме 000358
имот Ме 47096.21.165, пасище, катег. 5-та, местност „Канара баш“, допустима площ 17,000
дка, стар Ме 000165
в землищетона с. Везенково
имот Мз 10327.133.2, пасище, катег. 8-ма, местност ,.Дермен дере", допустима площ 20,000
дка, стар Ме 000200

ОБЩО : 322,700 дка
43. Заявител: Караифил Тихомиров Солаков със заявление с вх. Ле 94- К-11

/11.01.2020 год. с адрес с. Манолич, ул. „ Георги Димитров“ Мз 45, Община Сунгурларе, обл.
Бургаска, с животновъден обект с регистрационен На 651 1140012 /стар 8463-0061/в с. Садово .

Ползвал пасища по Договор Ме 231/27.04.2015 год. След предоставена Справка от
интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани
животновъдни обекти с 71,2 животински единици (ЖЕ) - 52 броя крави за месо. 32 броя говеда
на възраст от 6 месеца до 2 години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 7|2,000
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 8463-0061 с животновъд Каранфил Тихомиров Солаков да получи под
наем следните имоти :

В землищетона е. Садово :

имот На 651 1 |.29.1 |, пасище, катег. 4-та, допустима площ 117,599 дка, стар Ме 0000717
ОБЩО: 117,599 дка

44. Заявител: Исмет Мехмед Хаджен със заявление с вх. Мз 94- И-4 /07.01.2020 год.
с адрес с. Манолич, ул. „Иван Вазов“ На 16, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме 740960054 /стар 8453-0040/в с. Манолич . Ползвал
пасища по Договор М.» 240/28.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната
информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани животновъдни
обекти с 63,4 животински единици (ЖЕ) , 49 броя крави за месо, 24 броя говеда на възраст от 6
месеца до 2 години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 634,000 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 740960054 с животновъд Исмет Мехмед Хаджен да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Подвис :

имот Ме 56959.20.76, пасище, катег. 9-та, местност ,.Кооперативно лозе“. допустима площ
300,000 дка, стар М.» 0000122

В землищетона с. Манолич :
Имотите представляват друг вид ниви, необработвани повече от 10 години и съгласно чл.24а,
ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ . комисията ги предоставя за ползване под наем като се сключи договор за 1

стопанска година .

имот Ме 4709625! 13, друг вид нива , катег. 5-та, местност „ Мангу“, допустима площ 94.806
дка, стар На 0001 13

ОБЩО : 394,806 дка
45. Заявител: Нафизе Юсейнова Куриева със заявление с вх. Ле 94 - Н - 16

/17.02.2020 год. с адрес с. Манолич, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Мз 4709600057 /стар 8453-0077/в с. Манолич . Ползвал пасища по
Договор На 265 80.04.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи. че има регистрирани животновъдни обекти с 48,2
животински единици (ЖЕ) - 41 броя крави за месо, 12 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2
години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 482,000 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 4709600057 с животновъд Нафизе Юсейнова Куриева да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Пчелин :

имот Ме 58857714, пасище, катег. 9-та, местност „Алан чешма“, допустима площ 32,000 дка,
стар Ме 000050
имот Ме 58857.4.22, пасище, катег. 9-та, местност „Ташларича“, допустима площ 45,000 дка,
стар Ме 000044
имотМе 58857.3.24, пасище, катег. 9-та, местност „Желяз пунар“, допустима площ 24,000 дка,
стар Ле 003024
имотМе 58857.3.25. пасище, катег. 9-та, местност „Желяз пунар“, допустима площ 76,000 дка.
стар Ме 003025

В землището на с. Везенково :

имот Ме 10327.19.19, пасище, катег. 9-та, местност „ Попяк“, допустима плош 105,000 дка,
стар МЕ 000139

В землищетона с. Манолич :

имотМз 4709623337, ливада, катег. 9>та, допустима площ 21.348 дка, стар Ме 000337
имот Ле 4709623336, ливада, катег. 9-та. допустима площ 8,852 дка, стар Ме 000336

В землищетона с. Терзийско за почистване
ИмотМе 7229959. | 8 , пасище, катег. 9-та. допустима площ 52.917 дка, стар Ме 000058
имот Ме 72299.54.25, пасище, катег. 9-та, допустима площ 37.254 дка, стар Ме 000055
имот Мз 72299.54.26, пасище, катег. 9-та, допустима площ 56,827 дка, стар Мз 000057
ОБЩО : 459,284 дка

46. Заявител: Мустафа Мехмедов Фетов със заявление с вх. Ле 94 - М - 12
/14.01.2020 год. с адрес с. Манолич, ул. „Искър“ Ме 13.06щина Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ме 4709610059 /стар 8453-0206/в с. Манолич . Ползвап
пасища по Договор Мз 316 /11.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната
информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани животновъдни
обекти с 31,2 животински единици (ЖЕ) - 24 броя крави за месо. 12 броя говеда на възраст от 6

месеца до 2 години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 312,000 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 землището на с. Манолич :

имот Ме 47096.21.182, пасище, катег. 5-та, местност „Бен баши“, допустима площ 3,500 дка,
стар Ме 000182
имот Ме 47096.21.183, пасище, катег. 5-та, местност „Бен баши“, допустима площ 22.275 дка,
стар Ме 000183
Следващите имоти представляват друг вид ниви, необработвани повече от 10 години и
съгласно чл.24а, ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ , комисията ги предоставя за ползване под наем като се
сключи договор за 1 стопанска година .

имот Ме 47096.25.117, друг вид нива, катег. 6-та, местност ..Мангу“, допустима площ 6,000
дка, стар Ме 0001 17
имот Ле 47096.21.181. друг вид нива, катег. 5-та, местност „Бен баши“, допустима площ 5,000
дка, стар Ме 000181
имотМе 47096.21.354, друг вид нива. катег. 6-та, местност „Бен баши“, допустима площ 5,000
дка, стар Ме 000354
ОБЩО: 4|,775 дка

47. Заявител: Селвер Шабан Конали със заявление с вх. Мз 94 - С - 2 /06.01.2020 год.
с адрес с. Манолич, ул. „Изгрев“ Ме 20,Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден
обект с регистрационен Ме 4709630052 /стар 8453-0242/в с. Манолич . Ползвал пасища по
Договор Ме 234/27.05.2015 год. След предоставена Справка ог интегрираната информационна
система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани животновъдни обекти с 40,0
животински единици (ЖЕ) - 40 броя крави за месо, от което следва. че са полагаеми минимум
400,000 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



“. „д.

животновъден обект Ме 4709630052 с животновъд Селвер Шабан Конали да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Манолич :

имот Мз 47096. 25.107, пасище, катег. 8чта, местност „Мангу“, допустима площ 18,000 дка,
стар Ме 000107
имотМа 47096.21.196, пасище, катег. 9>та, допустима площ 42,000 дка, стар Ме 000196
имот Ме 4709622225, пасище. катег. 9чта, местност ,.Чокура“, допустима площ 30.000 дка,
стар Мз 000225
Следващите имоти представляват друг вид ниви и изоставена орна земя, необработвани повече
от 10 години и съгласно чл.24а, ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ , комисията ги предоставя за ползване под
наем като се сключи договор за 1 стопанска година.
имот Мз 47096.22.223, изоставена орна земя, катег. 3-та, местност „Чокура“, допустима площ
3,604 дка, стар Ме 000223
имот Ле 47096.21.178, друг вид нива, катег. 3-та, местност .,Телки гечит“. допустима площ
6.9| 7 дка, стар Ме 000178
имот М.» 4709623234. др)/г вид нива, катег. 6-та, местност „ Поповата", допустима площ
21,814 дка, стар Мз 000234
имотМе 4709622222, друг вид нива, катег. 943, местност „ Чокура“, допустима площ |0,965
дка, стар Ме 000222
ОБЩО : 133,400 дка

48. Заявител : Сали Дурсун Джафар със заявление с вх. Кв 94 - С - 40 /24.02.2020
год. с адрес с. Манолич, ул. „Изгрев“ Ле 27,Общипа Сунгурларе, обл. Бургаска, с
животновъден обект с регистрационен Ла /стар 8453-0246/в с. Манолич . Ползвал пасища по
Договор Мз 267/30.04.2015 год. и Договор Мз 329/12052015 год. След предоставена Справка от
интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 79,6 животински единици (ЖЕ) # 70 броя крави за месо, 16 броя говеда
на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва, че са полагаеми минимум 796,000 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 8453-0246 с животновъд Сали Дурсун Джафар да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Велислав :

имот Ме 76056.35.1 !
. пасище. катег. 8-ма, допустима площ 22,000 дка, стар Ме 000040

имот Ме 76056.74.33 , пасище, катег. 8-ма, допустима площ 29,000 дка. стар Ме 000105
имотМз 76056.74.37 , пасище, катег. 84ма, допустима площ 154,300 дка, стар М.» 000163

В землищетона с. Черница :

имот Ле 810062014 , пасище, катег. 8-ма, местност „Чанлъка“, допустима площ 17,100 дка,
стар Ме 201004
имотМз 8100620949 , пасище, катег. 4-та. местност „Сере кору“, допустима площ 3 1,300 дка,
стар Мз 199006

В землищетона с. Пчелин :

имот 58857.4.19 , пасище, катег. 9-та, местност „Ташларича“, допустима площ 5,000 дка, стар
Мз 000038

В землищетона с. Прилеп :

имот 58325.28.9 , пасище, катег. 5-та, местност ,.Турницата“, допустима площ 60,700 дка. стар
Мз 000476

В землищетона с. Манолич :

Имот 47096.26.404.. горско пасище, местност „Кьо баши", допустима площ | 17,200 дка, стар
Мз 000404

ОБЩО : 436,600 дка
49. Заявител : ХикметМехмед Хаджен със заявление с вх. М 94- Х- 36 /11.05. 2020

год. с адрес с. Манолич, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Ле 7409680013 /стар 8453-0041/в с. Манолич . Ползвал пасиша по Договор Ме
58/30.04.2014 год. и допълнително Споразумение от 04.05.2015 г.След предоставена Справка
от интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи, че има регистрирани
животновъдни обекти с 34 животински единици (ЖЕ) „ 3| броя крави за месо, 5 броя говеда на
възраст от 6 месеца до 2 години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 340,000
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 7409680013 с животновъд Хикмет Мехмед Хаджен да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Манолич :

Имотите представляват друг вид ниви. необработвани повече от 10 години и съгласно чл.24а,
ал.6 т.2 от ЗСПЗЗ , комисията ги предоставя за ползване под наем като се сключи договор за 1

стопанска година .

имот На 47096.25.105, друг вид нива . катег. 5-та, местност „ Мангу“, допустима плош 145,000
дка, стар На 000
имот Мз 47096.25.1 10, друг вид нива . катег. 5-та, местност ., Мангу“, допустима площ 80,276
дка, стар На 000
ОБЩО: 225,276 дка

50.3аявител : Райме Ахмед Топал със заявление с вх. М.» 94- Р-24 /13.02.2020год. и
заявление с вх. Мз 94- Р - 38/05.05.2020 год., с адрес с. Бероново. Община Сунгурларе, обл.
Бургаска, с животновъден обект с регистрационен Мз 8313740008 /стар 8449-0014/в с.Бероново.
Ползвал пасища по Договор Ме 296/07.05.2015 год. След предоставена Справка от
интегрираната информационна система на БАХБ, комисията установи, че има регистриран
животновъден обекг с 101,4 животински единици (ЖЕ) - 99 говеда за месо,4 броя говеда на
възраст от 6 медеца до 2 години за месо , от което следва, че са полагаеми минимум 1014,000
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: 8313740008 , с животновъд Райме Ахмед Топал да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Дъбовица
имот Мз 8311622. пасище, катег. 10-та.местност „Малка река“. допустима площ 230,000дка,
стар Ме 000048
имот Ма 8313622, пасище, катег. 10-та,местност „Малка река", за почистване 130,000 дка,
стар М.! 000048
имот Ме 8311644, пасище, катег. 10-та.местност .,Лозята“. за почистване 60,810 дка, стар Ле
000052
имот Ме 8313.12.255, пасище, катег. 6-та,местност ,.Бутово“, за почистване 2,985 дка, стар Ме

000051
ОБЩО: 423,795 дка

51. Заявител : Ерджан Шабан Топал със заявление с вх.М 94- Е- 11 /13.02.2020год. с
адрес е. Бероново, Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен Ме 0395940010 /стар 8448-0026/в с.Бероново. Ползвал пасища по Договор Ме

296/07.05.2015 год. След предоставена Справка от интегрираната информационна система на
БАХБ, комисията установи, че има регистриран животновъден обект с 163.00 животински
единици (ЖЕ) - 148 говеда за месо, 25 броя говеда на възраст от 6 медеца до 2 години за месо .

от което следва. че са полагаеми минимум 1630000 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 0395940010 , с животновъд Ерджан Шабан Топал да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Скала
имот Ме 66682.190.29, пасище, катег. 10-та.местност „Средното блато“. допустима площ
34,000дка, стар Ме 0001 10
имот Ме 66682.156.16, пасище, катег. 9-та,местност ,.Чубренски път“ , допустима площ 25,000
дка, стар Ме 000126
имот Ме 66682.85.25, пасище, катег. 9-та.местност „Чубренски път“, допустима площ 40,000
дка, старМ: 0001 17
имот Ме 66682.85.20, изоставена орна земя, катег. 9-та,местност „Чубренски път“. допустима
площ 230,056 дка, стар Ме 085020
ОБЩО : 329,000 дка

52. Заявител : Веселин Кирилов Василев със заявление с вх. К! 94 - В - 27
/13.02.2020год. с адрес с. Бероново, Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект
с регистрационен Мз 0395970001/стар 8448-0046/в с.Бероново. Първи обект.
Ползвал пасища по Договор Мз 291/07.05.2015 год. След предоставена Справка от
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интегрираната информационна система на БАХБ, комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 99,0 животински единици (ЖЕ) - 99 крави млечни, от което следва, че са
полагаеми минимум 990.000 дка . Комисията констатира, че ползвателят отговаря на
разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗС действащ договор Ма 103/2017 г.за 250,407 дка.
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 Ма 0395970001 , с животновъд Веселин Кирилов Василев да получи под
наем следните имоти

В землищетона с. Бероново
имотМе 03959.31.1. пасище, катег. 8-ма,местност ..Корията“ , площ 36.325 дка, стар Мз 031001,
имот Ме 039592431, пасище, катег. б-та,местност,“Гробището“. площ 51.473 дка, стар Ме

000297
имот Ме 03959.12.22, пасище. катег. 6,местност .,Рош алан“ , площ 23, 215 дка, стар Ме 000050,
имот Ме 03959.110.65, пасище. катег. 6,местност „Манастирчето“ , площ 45 104 дка, стар Ме

000047,
имот Мз 03959.23.18. пасище, катег. 6. местност ..Гробището“ , площ 32,971 дка. стар Ме

000293,
имот Мз 03959.23.20, пасище, катег. 6,местност „Гробището“ , площ 12,548 дка, стар Ле
0000296,
имотМ) 039593012, пасище. катег. 6.мсстност „Чал алт-ь“ , площ 8,559 дка, стар Ме 0000329,

ОБЩО: 210,195 дка
53. Заявител : Живко Иванов Куртев със заявление с вх. Ке 94- Ж- 43 /10.03.2021г0д.

с адрес с.Белислав , Община Сунгурларе, обл. Бургаска. с животновъден обект с
регистрационен Ма 7605640038/стар 8458-0071/в с.Белислав. Нов кандидат.След предоставена
Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията установи, че има
регистриран животновъден обект е 114,0 животински единици (ЖЕ) - 90 крави за месо и 40
броя телета ,от което следва, че са полагаеми минимум 1 140,000 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 7605640038 , с животновъд Живко Иванов Куртев да получи под наем
следните имоти :

В землищетона с. Велислав
имотМе 76056.74.39, пасище, катег. 8-ма, допустима площ 28,165дка, стар М: 000164
имот М.» 76056.71.47, пасище,катег. - 9-та, допустима площ |90,000 дка. стар Ле 000138
имот М 76056.31.1, изоставена нива. катег. * 8-ма, допустима площ 120,000 дка, стар Мз

031001.
ОБЩО : 338,165 дка

54. Заявител : МустафаХюсеин Мустафа със заявление с вх. Ле 94- М- 198 /02.11.2020
год. с адрес е. Костен, Община Сунгурларе, обл. Бургаска, с животновъден обект с
регистрационен Ме 3888960014/стар 8441-0041/в с. Костен. Нов кандидат.След предоставена
Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията установи, че има
регистриран животновъден обект с 16.2 животински единици (ЖЕ) - 108 броя овце майки, от
което следва, че са полагаеми минимум 162,000 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 3888960014 , с животновъд Мустафа Хюсеин Мустафа да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Костен
имот Ле 38889.10.8, пасище, катег. 9-та, в местността ,.До село“ , площ 13.383дка, стар Ма
000234

56. Заявител : Паскал Димитров Димитров със заявление с вх. Мз 94- П- 29/
11.05.2020год. с адрес гр. Сунгурларе, Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с животновъден
обект с регистрационен Мз 7024750001 /стар 8470-0004/в гр. Сунгурларе.Нов кандидат. След
предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ, комисията
установи, че има регистриран животновъден обект с 55,8 животински единици (ЖЕ) „ 45 броя
крави млечни, 18 броя говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо , от което следва, че



са полагаеми минимум 558.000 дка . Комисията констатира, че ползвателят отговаря на
разпоредбите на чл.37и. ап.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 7024750001 . с животновъд Паскал Димитров Паскалев да получи под
наем следните имоти :

В землищетона с. Терзийско
имотМе 72299.1 19.13. пасище . катег. 9-та. е допустима площ 86.400 дка. стар Ме 000107
имот Ке 72299.1 19.1 1. пасище . катег. 6-та. с допустима площ 1 1,600 дка. стар Мз 000102
имотМз 72299.47.8. пасище . катег. 9-та. с допустима площ 13.200 дка. стар Ме 000092
имотМз 72299. 73.13. пасище . катег. 94та. с допустима площ 40.400 дка. стар Ле 000077,
имотМз 72299.|96.15. пасище . катег. 9-та. е допустима площ 13.000 дка. стар Ме 000249
ОБЩО : 164.600 дка.

57. Заявител : „ИЛ - 59 „ЕООД със заявление с вх. М 94- И- 29/ 11.05.2020год. с
адрес гр. Свети Влас . Община Несебър. обл. Бургаска.Нов кандидат. Кандидатът не е
представил Справка за регистриран животновъден обект . Справка за броя на животните от
интегрираната информационна система на БАХБ и документ за липса на данъчни задължения.
Комисията констатира. че кандидата не отговаряна разпоредбите на чл.37 и. ал.4 от ЗСПЗЗ и

заявлението не се удовлетворява.
58. Заявител : Милена Милкова Михалева със заявление с вх. Мз 94-М -

165/05.03.2021 год. с адрес с. Чубра. Община Сунгурларе. обл. Бургаска. с животновъден
обскт с регистрационен Ма 8507210634/стар 8461-0037/в с. Чубра. Нов кандидат.След
предоставена Справка от интегрираната информационна система на БАХБ. комисията
установи. че има регистриран животновъден обект с 46.2 животински единици (ЖЕ) - 42 броя
крави и 7 говеда на възраст от 6 месеца до 2 години. от което следва. че са полагаеми
минимум 462.000 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 8507210634 . с животновъд Милена Милкова Михалева да получи
под наем следните имоти :

В землищетона с. Чубра
имот Мз 81382.79.15, деградирала необработваема земя.категория 9-та. в местността „Кара
кус“ . площ 147.473 дка. стар Ме 079015.

59. Заявител Живко Трошанов Михайлов със заявление с вх. М.! 94-К- 4/10.01.2020
г., с адрес гр. Сунгурларе,ул.“ Искър“ 1191 и животновъден обект с регистрационен М: 8470-
0012 в гр. Сунгурларе. Кандидатът е получил пасища по договор Ме 80/13.05.2020г. с обща
площ 68.632 дка. Същият кандидатства за ново разпределение.
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 Ме 8470-0012. правоимащото лице да получи под наем следните имоти:

В землището на с. Терзийско
имот Ме 72299.73.14. трайно изоставена нива . катег. 9-та. местност .. Займов гроб“. с площ
76.599 дка, стар Ме 000068.

60.3аявител Стефан Георгиев Кенов със заявление с вх. М 94-С- 80/04.05.2020
г., с адрес с. Съединение . кв. Подем, ул. Двадесет и осма Мз 18. ЕГН 8012180963 и

животновъден обект с регистрационен Ле 7051450071 в с. Съединение. Кандидатът е получил
пасища по договор Ме 75/12.05.2020г. с обща площ 305.000 дка. Същият кандидатства за ново
разпределение за пасища за почистване.
След проверка в инте страницата на БАХБ комисията установи. че има регистриран
животновъден обект си??? животински единици (ЖЕ) * 35 броя крави месодайни 11броя
телета, от което следва .че са полагаеми 416.000 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 7051450071 , правоимащотолице да получи под наем следните имоти :

В землищетона с. СъединениеЕКАТТЕ 70514
ИмотМз 70514.520.81 с площ 17,131 дка,
Имот М.» 70514.390.30 с площ 14,800 дка,
ИмотМз 70514.550.20 с площ 15.400 дка
ИмотМз 7051438022 с площ 6.300 дка.
ИмотМе 70514.510.45 с площ 13.200 дка
ИмотМе 70514.12.1 с площ 9,000 дка
В землищетона с. Прилеп ЕКАТТЕ 58325

Имот Мз 58325.32.101 с площ 18,330 дка,
Имот Ме 58325134 с площ 4,900дка,
ИмотМе 58325.14.11 с площ 4,300 дка,
ИмотМз 58325116 с площ 1.800 дка.
ИмотМз 58325.32.103 с площ |0,800 дка,
ОБЩО: 115,961 дка

61.3аявител Али Хасан Хасан със заявление с вх. М.» 94- А - 12/20.0].2020 г., с
адрес е. Съединение , ул. „Седемнадесета“М9 10, ЕГН 8112220566 и животновъден обект с

регистрационен М.» 8480-0183 в с. Съединение. Нов кандидат.
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 40,00 животински единици (ЖЕ) - 40 броя биволи, от което следва ,че са
полагаеми 400,000 Дка
Комисията констатира, че кандидата 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 8480-0183 . правоимащото лице да получи под наем следните имоти:

В землищетона с. СъединениеЕКАТТЕ 70514
Имот М.» 70514.410.32 с площ 26,479 дка,друг вид необработваема земеделска земя
Имот Мз 70514.410.30 с площ 36,000 дка, друг вид необработваема земеделска земя
Имот Мз 70514.420.30 с площ 48,582 дка, пасище
Общо : 111,060 дка

62.3аявител Орлин Димитров Кацаров със заявление с вх.М 94- 0 - 1/12.02.2020
г., с адрес е. Пчелин. ЕГН 6303151 168 и животновъден обект с регистрационен Мз

4709600061 в с. Манолич.
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 26,6 животински единици (ЖЕ) , 17 броя говеда , 16 броя телета на
възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми 266,000 дка
Комисията констатира, че кандидата 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 4709600061 . правоимащото лице да получи под наем следните имоти
за почистване с начало стопанската 2021/2022 год.:

В землищетона с.Манолич ЕКАТТЕ 47096
ИмотМе 47096.106.25 с площ 290.000 дка , пасище в Камснско
ИмотМз 47096.106.23 с площ 28,0000 дка, пасище в Камснско
ИмотМе 47096.107.13 с площ 45.000 дка, пасище в Камснско
Общо : 323,000 дка

63.3аявител ЕТ „Кемал Бозов „ със заявление с вх. М.! 94-К-23/07.05.2020 г., с адрес
в с. Лозарево,обл. Бургас. БУЛСТАТ 112050948 и животновъден обект с регистрационен Мз
5695960033 в с. Подвис. Кандидатът е получил пасища по договор Ме 72/08.05.2020г. с обща
площ 352,000 дка. Същият кандидатства за ново разпределение.
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 49 животински единици (ЖЕ) - 49 броя крави - месодайни и 27 броя
телета на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми 652.000 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 с На 5695960033, правоимащото лице да получи под наем следните имоти
за почистване .



В землищетона с. Подвис ЕКАТТЕ 56959
ИмотМз 56959.32.1 14 с площ 74,000 дка,
Имот Ме 56959.40.61 с площ 5,300 дка,
Имот Ме 56959.40.72 с площ 3,200 дка,
Имот М.» 56959.80.27 с площ 5,700 дка,
Имот Кв 56959.70.1 13 с площ 13,400 дка,
ИмотМ 56959.10.29 с площ 5,900 дка.
ИмотЛе 56959.31.15 с площ 8,500 дка,
Имот Ме 56959.191.56 с площ 5,200 дка
ИмотКе 56959.250.43 с площ 30.476 дка
Имот Ме 56959.150.34 с площ 3,000 дка
Имот Ме 56959.160.58 с площ 60.000 дка
Общо : 215,000 дка

64. Заявител Хатче Кямил Али със заявление с вх. К! 94- Х - 143/23.04.2021 г., с
адрес с. Съединение , ул. „Първа „ На 22, ЕГН 8406220716 и животновъден обект с

регистрационен Мз 8480-0183 в с. Съединение.
Кандидатът е получил пасища по договор Ме 66/07.05.2020г. с обща площ 336,800 дка. Същият
кандидатства за ново разпределение за почистване.
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 103,4 животински единици (ЖЕ) * 77 броя крави месодайни и 44 броя
телета на възраст от 6 месеца до 2 години, от което следва ,че са полагаеми 1034,000 дка
Комисията констатира, че кандидата 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, мсри и ливади от ОПФ. комисията разпредели и предлага за
животновъден обект Ме 8480-0183 . правоимащото лице да получи под наем следните имоти за
почистване:

В землището на С.Ведрово ЕКАТТЕ 10313
2021/2022 год. по НТП пасища

за почистване с начало стопанската

ИмотМе 70514.45.22 с площ 4,186 дка ИмотМ 70514.45.21 с площ 6,391 дка
ИмотМе 70514.45.23 с площ 6,953 дка ИмотМе 70514.44.48 с площ 3,792 дка
ИмотНа 70514.45.25 с площ 7,299 дка Имот Ме 70514.44.17 с площ 10,945 дка
ИмотЛе 70514.43.2 с площ 4,642 дка ИмотМе 70514.41.69 с площ 18,640 дка
ИмотМе 70514.41.98 с площ 9,313 дка ИмотМ 70514.41.62 с площ 39.667 Дка
ИмотШ 70514.41.82 с площ 4.187 дка ИмотМе 70514.41.61 с площ 9,576 дка
ИмотМе 70514.41.38 с площ 6,287 дка Имот Ме 70514.41.32 с площ 8,617 дка
Имот Мз 70514.41.36 с площ 8,825 дка ИмотМ.! 70514.41.31 с площ 15,460 дка
ИмотМе 70514.41.33 с площ 11.875 дка Имот Мз 70514.41.30 с площ 9,358 дка
ИмотМз 70514.41.21 с площ 14.845 дка Имот М.! 70514.41.7 с площ 20,423 дка
ИмотМе 70514.41.12 с площ 4.077 дка Имот Мз 70514.41.2 с площ 8,183 дка
ИмотЛе 70514.41.9 с площ 4,977 дка Имот Ме 70514.4034 с площ 19,254 дка
ИмотМз 70514.40.30 с площ 19.034 дка Имот М.» 70514.34.4 с площ 10.480 дка
ИмотЛе 70514.39.3 с площ 3,177 дка Имот Ме 70514.29.29 с площ 3,115 дка
ИмотМе 70514.37.52 с площ 3,061 дка ИмотМз 70514.26.150 с площ 3,522 дка
ИмотМе 70514.26.2 с площ 3,374 дка ИмотМе 70514.11.5 с площ 6,272 дка
ИмотНа 70514.41.102 с площ 5,546 дка
ИмотМе 70514.46.48 с площ 20,005 дка
ИмотМе 70514.45.70 с площ 7,575 дка

Имот Мз 70514.46.49 с площ 7,463 дка
Имот Мз 70514.46.42 с площ 29,681 дка
ИмотМе 70514.4536 с площ 6,071 дка

ОБЩО : 389,704 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 приключи на 20.04.2021 год. и е съобразена със Заповед На 151/
25.03.2021 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 60 от 07.05.2020 год. С разпределението бяха запознати и участваха кметовете и
кметските наместници на населените места в Общината.



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

Членове: 1. Адвокат Мима Атанасова ......................................

2. Валентина Узунова - Гл. експерт ОС .......
О/Х

.............
. Веселина Парталова- Експерт ОПФ ....йш ..........

4. Халил Ахмед - Председател на ОС Сунгурл ...............

Щ

5. Снежана Рускова - спец. счетоводител..

6. инж. Гюнер Алимолла - Ст. експерт „хидрои

Резервни членове:
1. Соня Колева -специалист„Ж1-ШО“ ................................
2. Денка Камшева - старши инспектор „ТГСД“........ . .......



В землищетона с. Подвис ЕКАТТЕ 56959
Имот Мз 56959.32.1 14 с площ 74.000 дка,
ИмотМа 56959.40.61 с площ 5,300 дка.
Имот Ме 56959.40.72 с площ 3,200 дка.
Имот Ме 56959.80.27 с площ 5,700 дка,
ИмотМз 56959.70.113 с площ 13,400 дка,
ИмотМе 56959.10.29 с площ 5,900 дка,
ИмотМе 56959.31.15 с площ 8,500 дка,
ИмотМз 56959.191.56 с площ 5,200 дка
ИмотМе 56959.250.43 с площ 30.476 дка
ИмотМе 56959.150.34 с площ 3.000 дка
ИмотМз 56959.160.58 с площ 60.000 дка
Общо : 215,000 дка

64. Заявител Хатче Кямил Али със заявление с вх. Ле 94- Х - 143/23.04.2021 г., с
адрес с. Съединение , ул. „Първа „ М.» 22, ЕГН 8406220716 и животновъден обект с
регистрационенМе 8480-0183 в с. Съединение.
Кандидатът е получил пасища по договор Ле 66/07.05.2020г. с обща площ 336,800 дка. Същият
кандидатства за ново разпределение за почистване.
След проверка в интернет страницата на БАХБ комисията установи, че има регистриран
животновъден обект с 103,4 животински единици (ЖЕ) - 77 броя крави месодайни и 44 броя
телета на възраст от 6 месеца до 2 години. от което следва ,че са полагаеми 1034,000 дка
Комисията констатира, че кандидата 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 8480-0183 , правоимащото лице да получи под наем следните имоти за
почистване:

В землището на с.Бедрово ЕКАТТЕ 10313
2021/2022 год. по НТП пасища

38 почистване с начало стопанската

Имот Мз 70514.4522 с площ 4.186 дка ИмотМе 70514.45.21 с площ 6,391 дка
Имот Ме 70514.4523 с площ 6,953 дка ИмотМз 70514.44.48 с площ 3,792 дка
Имот Мз 70514.45.25 с площ 7,299 дка ИмотЛе 70514.44.17 с площ 1О,945 дка
ИмотМ: 70514.43.2 с площ 4,642 дка ИмотЛе 70514.41.69 с площ 18,640 дка
ИмотМз 70514.41.98 с площ 9,313 дка ИмотМз 70514.4162 с площ 39.667 дка
ИмотМе 70514.41.82 с площ 4,187 дка ИмотМе 70514.41.61 с площ 9,576 дка
Имот Мз 70514.4138 с площ 6,287 дка ИмотМе 70514.41.32 с площ 8,617 дка
ИмотМе 70514.41.36 с площ 8,825 дка ИмотМе 70514.41.31 с площ 15,460 дка
ИмотМ 70514.41.33 с площ 11.875 дка ИмотМе 70514.41.30 с площ 9,358 дка
ИмотЛе 70514.41.21 с площ 14,845 дка ИмотЛе 70514.41.7 с площ 20,423 дка
ИмотМ 70514.41.12 с площ 4,077 дка ИмотМе 70514.41.2 с площ 8,183 дка
Имот Ме 70514.41.9 с площ 4,977 дка Имот Ме 70514.4034 с площ 19,254 дка
ИмотЛе 70514.40.30 с площ 19.034 дка Имот МЕ 70514.34.4 с площ 10.480 дка
Имот Ме 70514.39.3 с площ 3,177 дка ИмотМе 70514.2929 с площ 3,115 дка
Имот Ме 70514.37.52 с площ 3.06] дка ИмотМе 70514.26.150 с площ 3,522 дка
ИмотМ: 70514.26.2 с площ 3374 дка ИмотМз 70514.11.5 с площ 6,272 дка
ИмотМе 70514.41.102 с площ 5,546 дка
Имот Мз 70514.46.48 с площ 20,005 дка
Имот М.» 70514.45.70 с площ 7,575 дка

ИмотМз 70514.46.49 с площ 7,463 дка
Имот Ме 70514.46.42 с площ 29,681 дка
ИмотМ: 70514.45.36 с площ 6,071 дка

ОБЩО : 389,704 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 приключи на 20.04.2021 год. и е съобразена със Заповед Ле 151/
25.03.2021 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 Не 60 от 07.05.2020 год. С разпределението бяха запознати и участваха кметовете и
кметските наместници на населените места в Общината.

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

Членове: 1. Адвокат Мима Атанасова .....................................
2. Валентина Узунова- Гл. експерт О ................

4. Халил Ахмед - Председател на ОС Сунгур ...............
5. Снежана Рускова - спец. счетоводител. ..............
6. инж. Гюнер Алимолла - Ст. експерт „хидроин енер“Ч .........

Резервни членове:
1. Соня Колева -специалист„ЖННО“................. .

2. Денка Камшева-старши инспектор „ТТСД“...... .. .. .......


