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  УТВЪРДИЛ/ КМЕТ : ______П_______ 

                                                                               /Ешреф Реджеб/ 
              Кмет на община Никола Козлево 

 

ПРОТОКОЛ 
 
Днес, 29.04.2020 г. комисия, назначена със Заповед № РД – 184 от 29.04.2020 г. на 

Кмета на община Никола Козлево в състав: 

 

Председател: И. К. И. – Зам.- кмет на община Никола Козлево и 

Членове: 

1. С. А. – старши експерт „ФСД и АО“ 

2. Н. К. – старши юрисконсулт на община Никола Козлево 

3. Я. М. – директор на дирекция „ФСД и АО“ 

4. Б. Ш. – специалист „Стопански дейности и общинска собственост“ 

Резерви: 

1. М. Ш. – специалист „Екология и опазване на околната среда“ 

2. С. М. – организатор 

 

Комисията има задача да извърши разпределение на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

регистрирани пасищни селскостопански животни през 2020 – 2021 г. в съответните землища, 

спазвайки правилата на чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

Председателя на комисията извърши проверка на присъствието на членовете на 

комисията назначена със Заповед № РД – 184/29.04.2020 г., установи че е налице кворум, 

след което пристъпи към даване на ход на разглеждане на постъпилите документи. 

Съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ крайният срок за подаване на документи е до 10 март, 

заявления за участие в разпределението са постъпили в деловодството, както следва: 

 

Постъпили заявление за разпределение, както следва: 

1. С вх. № 94 – 00 – 794/04.03.2020 г. от Ш. И. Е. с ЕГН ***** с животновъден обект № 

7803280105 в землището на село Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

2. С вх. № 94 – 00 – 798/04.03.2020 г. от „Агролес“ ЕООД с ЕИК ******* с 

животновъден обект № 3954830024 в землището на село Красен дол, община Никола 

Козлево. 

3. С вх. № 94 – 00 – 799/04.03.2020 г. от С. П. П. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 39548890010 в землището на село Красен дол, община Никола Козлево. 

4. С вх. № 94 – 00 – 853/09.03.2020 г. от ЕТ „Мисфрукт – М. Ф.“ с ЕИК ******** с 

животновъден обект № 3139620001 в землището на село Зърнево, община Тервел. 

5. С вх. № 94 – 00 – 102/09.03.2020 г. от ЕТ „Сисфрукт – С. С.“ с ЕИК ******* с 

животновъден обект № 3139600162 в землището на село Зърнево, община Тервел. 

6. С вх. № 94 – 00 – 857/09.03.2020 г. от К. А. А. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 1250900042 в землището на село Вълнари, община Никола Козлево. 
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7. С вх. № 94 – 00 – 856/09.03.2020 г. от В. А. Х. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 7803280012 в землището на село Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

8. С вх. № 94 – 00 – 869/09.03.2020 г. от С. И. А. с ЕГН ******** с животновъден обект 

№ 9939 – 0064 в землището на село Църквица, община Никола Козлево. 

9. С вх. № 94 – 00 – 880/10.03.2020 г. от В. Т. Д. с ЕГН ****** с животновъден обект № 

7758260041 в землището на село Хърсово, община Никола Козлево. 

10. С вх. № 94 – 00 – 884/10.03.2020 г. от Ф. М. С. с ЕГН ******* с животновъден 

обект № 1250920388 в землището на село Вълнари, община Никола Козлево. 

 

Комисията допуска до разпределение следните кандидати: 

1. С вх. № 94 – 00 – 794/04.03.2020 г. от Ш. И. Е. с ЕГН ***** с животновъден обект № 

7803280105 в землището на село Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

2. С вх. № 94 – 00 – 798/04.03.2020 г. от „Агролес“ ЕООД с ЕИК ******* с 

животновъден обект № 3954830024 в землището на село Красен дол, община Никола 

Козлево. 

3. С вх. № 94 – 00 – 799/04.03.2020 г. от С. П. П. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 39548890010 в землището на село Красен дол, община Никола Козлево. 

4. С вх. № 94 – 00 – 857/09.03.2020 г. от К. А. А. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 1250900042 в землището на село Вълнари, община Никола Козлево. 

5. С вх. № 94 – 00 – 856/09.03.2020 г. от В. А. Х. с ЕГН ****** с животновъден обект 

№ 7803280012 в землището на село Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

6. С вх. № 94 – 00 – 869/09.03.2020 г. от С. И. А. с ЕГН ******** с животновъден обект 

№ 9939 – 0064 в землището на село Църквица, община Никола Козлево. 

7. С вх. № 94 – 00 – 880/10.03.2020 г. от В. Т. Д. с ЕГН ****** с животновъден обект № 

7758260041 в землището на село Хърсово, община Никола Козлево. 

8. С вх. № 94 – 00 – 884/10.03.2020 г. от Ф. М. С. с ЕГН ******* с животновъден обект 

№ 1250920388 в землището на село Вълнари, община Никола Козлево. 

 

Заявление с вх. № 94 – 00 – 853/09.03.2020 г. постъпило от ЕТ „Мисфрукт – М. Ф.“ с 

ЕИК ***** с животновъден обект № 3139620001 в землището на село Зърнево, община 

Тервел, не се допуска до разпределение, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ „Пасищата, мерите и 

ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни 

обекти в съответното землище“, регистрираният животновъден обект с     № 3139620001 е 

в землището на село Зърнево, община Тервел област Добрич. 

 

Заявление с вх. № 94 – 00 – 853/09.03.2020 г. постъпило от ЕТ „Сисфрукт – С. С.“ с 

ЕИК ****** с животновъден обект № 3139600162 в землището на село Зърнево, община 

Тервел, не се допуска до разпределение, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ „Пасищата, мерите и 

ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни 

обекти в съответното землище“, регистрираният животновъден обект с № 3139600162 е в 

землището на село Зърнево, община Тервел област Добрич. 

 

Комисията провери документите на правоимащите, констатира, че са изпълнили 

условията за участие в разпределението, обяви допуснатите участници, след което престъпи 

към даване, ход на разпределението. 

 

Първо се пресметна колко декара пасища и мери са в общинския поземлен фонд, които 

съгласно Решение на Общински съвет Никола Козлево са определени за индивидуално 

ползване – 5417.967 дка, разпределени по различните землища от които до седма категория – 

1598.005 дка и над седма – 3819.962 дка. След това се пресметна колко са животинските 
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единици (ж. е.) на които следва да бъдат разпределени пасищата – 232.4 ж. е., включващи 

говеда - дойни крави и телета до две годишна възраст, биволици, овце и кози. След това се 

пристъпи към разпределяне на пасищата, като за всяко землище се пресмята на всеки 

правоимащи каква площ се полага, съобразно броя животински единици. 

Всички кандидати заявяват желание за ползване на конкретни общински имоти – 

ПМЛ, чиято площ е по – малка от полагащите им се за разпределение. 

Всички правоимащи предварително са се срещнали и обсъдили разпределението на 

пасищата и предоставиха на комисията устно предложение за разпределение. Комисията се 

съобрази със желанието на животновъдите и направи следното разпределение на пасища и 

мерите. 

 

Разпределение: 

 

Правоимащия К. А. А. с ЕГН ***** с животновъден обект № 1250900042, притежава 

19.8 животински единици към момента на разпределението има сключени договори за наем с 

обща разпределена площ от 141.554 дка, във връзка с извършена проверка по чл. 37м от 

ЗСПЗЗ на правоимащия се полагат допълнителни 168.690 дка приравнени към категория 1-7, 

съгласно направена справка валидна към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и наети ПМЛ 

на МЗХГ. 

Комисията реши да разпредели имоти в землището на Вълнари на правоимащия с 

обща площ от 95.267 дка, както следва: 

− Имот с № 12509.36.268 с площ от 83.117 дка, категория 5 /пета/. 

− Имот с № 12509.36.269 с площ от 12.150 дка, категория 5 /пета/. 

 

Правоимащата Ф. М. С. с ЕГН ****** с животновъден обект № 1250920388, притежава 

21.30 животински единици, полагат и се 319.500 дка от 1 – 7 категория и до 639 дка от 8 – 10 

категория, съгласно направена справка валидна към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и 

наети ПМЛ на МЗХГ. Комисията реши да разпредели имоти в землището на село Вълнари с 

обща площ 161.662 дка, както следва: 

− Имот с № 12509.52.285 с площ от 56.656 дка, категория 4 /четвърта/. 

− Имот с № 12509.51.288 с площ от 105.006 дка, категория 5 /пета/. 

 

Правоимащата В. А. Х. с ЕГН ***** с животновъден обект № 7803280012, към 

момента на разпределението има сключени договори за наем с обща разпределена площ от 

332.437 дка, във връзка с извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ на правоимащия се 

полагат допълнителни 413.609 дка приравнени към категория 1-7, съгласно направена 

справка към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и наети ПМЛ на МЗХГ. 

Комисията реши да разпредели имот в землището на Цани Гинчево на правоимащата с 

обща площ от 104.874 дка, както следва: 

− Имот с № 78032.23.264 с площ от 104.874 дка, категория 10 /десета/. 

 

Правоимащия Ш. И. Е. с ЕГН ****** с животновъден обект № 7803280105, към 

момента на разпределението има сключен договор за наем с обща разпределена площ от 

377.732 дка, във връзка с извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ на правоимащия се 

полагат допълнителни 549.268 дка приравнени към категория 1-7, съгласно направена 

справка към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и наети ПМЛ на МЗХГ. 

Комисията реши да разпредели имот в землището на Цани Гинчево на правоимащия с 

обща площ от 80.377 дка, както следва: 

− Имот с № 78032.47.196 с площ от 80.377 дка, категория 10 /десета/. 
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Правоимащия С. И. А. с ЕГН **** с животновъден обект № 9939 – 0064, притежава 

20.80 животински единици, полагат се до 318 дка от 1 – 7 категория и до 636 от 8 – 10 

категория съгласно направена справка валидна към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и 

наети ПМЛ на МЗХГ. Комисията реши да разпредели имот от землището на село Църквица с 

обща площ от 42.050 дка, както следва: 

− Имот с № 78656.10.94 /предходен план № 000017/ с площ от 42.050 дка, категория 8 

/осма/. 

 

Правоимащия „Агролес“ ЕООД с ЕИК ***** с животновъден обект № 3954830024, 

притежава 21.3 животински единици към момента на разпределението има сключени 

договори за наем с обща разпределена площ от 465.715 дка, във връзка с извършена проверка 

по чл. 37м от ЗСПЗЗ на правоимащия се полагат допълнителни 170.180 дка приравнени към 

категория 1-7, съгласно направена справка към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и наети 

ПМЛ на МЗХГ. 

Комисията реши да разпредели имоти в землището на Красен дол на правоимащия с 

обща площ от 164.800 дка, както следва: 

− Имот с № 39548.48.30 с площ от 16.401 дка, категория 8 /осма/. 

− Имот с № 39548.50.35 с площ от 52.257 дка, категория 8 /осма/. 

− Имот с № 39548.59.125 с площ от 86.435 дка, категория 8 /осма/. 

− Имот с № 39548.46.117 с площ от 9.707 дка, категория 8 /осма/. 

 

Правоимащият С. П. П. с ЕГН ***** с животновъден обект № 39548890010 

регистриран в землището на село Красен дол, притежава 21.3 животински единици, към 

момента на разпределението има сключени договори за наем с обща разпределена площ от 

636.660 дка, но един от договорите за наем изтича на 30.09.2020 г. 

На основание чл. 37и , ал. 6 от ЗСПЗЗ „Кметът на общината назначава комисия, 

която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя 

имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до 

датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл 

срок“, съгласно договор за отдаване под наем № 01/15.05.2015 г., вписан в Служба по 

вписвания гр. Нови пазар, с вх. № 2360/29.05.2015, акт № 175, том 3/2015 и ползвателя 

Светослав Панчев Панов заяви желание да продължи да ползва имотите разпределени с 

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ от 30.04.2015 г. в землището на село Крива река, 

независимо притежаваният от него животновъдният обект, че е регистриран в село Красен 

дол. 

Въз основа на горе – изложеното, комисията взе предвид и желанието на правоимащия 

и реши да разпредели имотите ползвани към момента на разпределението на правоимащият 

С. П. П. с ЕГН **** с животновъден обект № 39548890010 в землището на село Крива река, 

както следва: 

− Имот с № 39760.31.77 /предходен план № 000077/ с площ от 129.136 дка, категория 9 

/девета/ в землището на село Крива река. 

− Имот с № 39760.31.193 /предходен план № 000193/ с площ от 152.267 дка, категория 

9 /девета/ в землището на село Крива река. 

 

Правоимащата В. Т. Д. с ЕГН **** с животновъден обект № 7758260041, притежава 

20.4 животински единици, полагат и се 372.750 дка от 1 – 7 категория и до 745.500 дка от 8 – 

10 категория съгласно направена справка валидна към 01.02.2020 г. за отглеждани животни и 
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наети ПМЛ на МЗХГ. Комисията реши да разпредели имоти в землището на село Хърсово с 

обща площ 189.177 дка, както следва: 

− Имот с № 77582.10.237 с площ от 15.465 дка, категория 4 /четвърта/. 

− Имот с № 77582.35.241 с площ от 13.848 дка, категория 6 /шеста/. 

− Имот с № 77582.25.247 с площ от 30.944 дка, категория 4 /четвърта/. 

− Имот с № 77582.101.248 с площ от 28.044 дка, категория 3 /трета/. 

− Имот с № 77582.24.249 с площ от 100.876 дка, категория 5 /пета/. 

 

Площите, които са разпределени по този Протокол се отдават под наем за срок от пет 

години, считано от стопанската 2020 – 2021 г. За първите две години следва да се плаща наем 

само за площите, които попадат в специализирания слой по чл. 5 от Наредба № 2 от 17 

февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 

схеми и мерки за плащане на площ, по цени, определени от Общински съвет Никола Козлево. 

Не са подадени заявления за участие в разпределението на пасища и мери от общински 

поземлен фонд от животновъди с обекти в с. Никола Козлево, с. Ружица, с. Векилски, 

Църквица, с. Каравелово, с. Пет могили и с. Крива река.  

Останалите след разпределенията по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ свободни площи 

следва да бъдат обявени за отдаване под наем за срок от една година чрез публичен търг по 

реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ. 

 

Председател: ______(П)______ 

И.И. – Зам.-кмет на община Никола Козлево  

 

Членове:   

1. С. А. __(П)__ 

Старши експерт в дирекция „ФСД и АО“ 

     

2. Н. К. __(П)__  

Старши юрисконсулт на община Никола Козлево 

 

3. Я. М. __(П)__  

Директор на дирекция „ФСД и АО“ 

 

4. Б. Ш. __(П)__ 

Специалист „Стопански дейности и общинска собственост“  


