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     Утвърдил: ________П____________ 

                                                                                             Кмет на община Никола Козлево 

   Ешреф Вели Реджеб  

 

  

 ПРОТОКОЛ 
 

 
Днес, 02.05.2017 г. комисия, назначена със Заповед № РД-161 от 02.05.2017 г.  на 

Кмета на община Никола Козлево в състав: 

 Председател: Иван Кирилов Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево и 

 Членове: 

 1. Севгин Ахмед – старши специалист „СД и ОбС“ 

 2. Нежля Кямилова – юрисконсулт на община Никола Козлево 

 

 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 2016 г. в съответните землища, 

спазвайки правилата на чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

 На заседанието присъстваха следните животновъди: 

Исмаил Салим Ахмед – с. Вълнари, Кязим Ахмед Али – с. Вълнари, Сейхан 

Салим Ахмед – с. Вълнари, Марин Станчев Динков – с. Цани Гинчево, Иван Георгиев 

Иванов – с. Цани Гинчево, Нелин Насъф Кязим – с. Църквица, Хасан Ахмед Мехмед – 

с. Ружица.  

 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 – 11 841 дка, разпределени по различните землища от които до 

седма категория – 4136.760 дка и над седма – 5529 дка. След това се пресметна колко са 

животинските единици (ж.е.)на които следва да бъдат разпределени пасищата – 106,25 

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 правоимащ каква площ се полага, съобразно броя животински 

единици. 

 

 1. Землище с. Вълнари  

 Подадени са заявления за участие в разпределение от животновъди: 

 - Кязим Ахмед Али с  2.4 ж. е.; 

 - Сейхан Мурад Юзеир с 2.25 ж. е.; 

 - Исмаил Салим Ахмед с 7.65 ж. е. ; 

 Общо 12.3 ж .е., които трябва да се разпределят върху 184,500 дка до седма 

категория. 

 Комисията  разпредели пасищата от общински поземлен фонд, находящи се в 

землището на с. Вълнари, както следва:   

 - Кязим Ахмед Али – имоти № 000274, № 000275 – общо 40.41 дка; 

 - Исмаил Салим Ахмед – имот № 000268, № 000281 – общо 144,04 дка; 
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 - Сейхан Мурад Юзеир – имот № 000282 – общо 36,720 дка; 

  

 

   

  

 

 

2. Землище на с. Ружица 

Заявления за участие в разпределението на пасища са подали: 

- Кемал Гюлюмсер Ясим със 18.4 ж .е.; 

- Исмет Кязим Юдаим със 14.5 ж. е. ; 

- Хасан Ахмед Мехмед със 13.5 ж. е.; 

 

Всички правоимащи предварително са се срещнали и обсъдили  разпределението 

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

съобрази със желанието на животновъдите и направи следното разпределение на 

пасища и мери: 

 

-  Кемал Гюлюмсер Ясим – имот № 000031, с обща площ от 56.540 дка; 

-  Исмет Казим Юдаим – имоти № 000029, с обща площ от 99,268 дка; 

 

Тъй като от животновъди от с. Никола Козлево и Хърсово няма подадени 

заявления за участие в разпределението на пасищата, се разпределиха пасища и от 

землището на с. Хърсово и с. Никола Козлево на животновъдите от с. Ружица, като 

имотите са над седма категория. 

 

- за Кемал Гюлюмсер Ясим – имоти № 000238 и № 000239 в землището на с. 

Хърсово; 

- за Исмет Кязим Юдаим – имоти  № 000026, № 000053, № 000061, № 000084, № 

000133, № 000008 в землището на с. Никола Козлево. 

- за Хасан Ахмед Мехмед – имоти № 000009, № 000014, № 000078, № 000117, № 

000134,000297, № 000068 в землището на с. Никола Козлево. 

 

3. Землище с. Цани Гинчево 

Заявления за участие в разпределението са подали: 

- Марин Станчев Динков с 1.2 ж. е.; 

- Веслие Али Хамид с 5.55 ж. е.; 

- Иван Георгиев Иванов с  11.55 ж. е. ; 

 

Няма договори с изтекъл срок на действие. С най-малко животински единици е 

Марин Динков, а с най-много – Иван Иванов. 

Разпределението е по възходящ ред, както следва: 

- за Веслие Хамид – имоти №000119, № 000123 и № 000130, с обща площ  73.520 

дка; 

- за Марин Динков – имоти № 000109 и № 000107, с обща площ 18.450 дка; 

- за Иван Георгиев Иванов – имоти № 000028, № 000046, № 000151 и № 000155 с 

обща площ 129.760 дка. 

4. Землище на с. Църквица 

Всички имоти в землището са над седма категория. 

Подадени са заявления за участие в разпределението от: 

- Айдън Саид Ахмед с 23.4 ж. е. ; 

- Нелин Насъф Кязим с 5.85 ж. е.; 

 



Тъй като от животновъди от с. Крива река няма подадени заявления за участие в 

разпределението на пасищата, се разпределиха пасища и от землището на с. Крива река, 

на животновъдите от с. Църквица, като имотите са над седма категория. 

Окончателното разпределение има следният вид: 

 

- за Нелин Насъф Кязим – имоти № 000043, № 000072, № 000036 и №000010 с 

обща площ 46.570 дка в землище с. Църквица и имоти с № 000117, № 000217, № 000553 

и № 000164 с обща площ 43.187 дка в землището на с. Крива река; 

 

- за Айдън Саид Ахмед – имоти № 000095, № 000155, № 000171, №000179 № 

000180, № 000190, № 000199, № 000200 и № 000244 с обща площ 470.807 дка в 

землището на с. Крива река; 

 

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

от пет  години,  считано от  стопанската 2017 – 2018 г. На основание чл. 37и, ал. 15 от 

ЗСПЗЗ за първите две година следва да се плаща наем само за площите, които попадат 

в специализирания слой по чл.5 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015год. 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. Красен дол, 

с. Векилски, с. Пет могили, с. Каравелово, Хърсово 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____ 

 Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево  

 

  

 

 Членове:____П____ 

1. Севгин Ружди Ахмед  

   Старши специалист „СД и ОбС“ 

 

  

 2. Нежля Айрединова Кямилова _____П_____ 

    Юрисконсулт на община Никола Козлево 

  

 


