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        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
по чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ за окончателно  

 разпределение на общински 

имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади 

 

 

 Днес, 04.05.2018 г. в 10.00 часа в 363 зала на Община Шумен се проведе второ 

заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-25-385/02.03.2018 г. на кмета на 

община Шумен, за окончателно разпределение в съседни землища на останалите 

свободни определени за индивидуално ползване общински пасища, мери и ливади през 

стопанската 2018/2019 г. с Решение № 655/25.01.2018г. на Общински съвет - Шумен 

между правоимащите лица, притежаващи регистрирани животновъдни обекти в 

землища на територията на община Шумен, съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ в състав: 

 Председател:     Иван Кавръков – ст. юрисконсулт в Община Шумен; 

 Членове:  1. Кина Николова – ст. експерт в отдел ИСД; 

   2. Елица Петрова – ст. експерт в отдел ИСД; 

   3. Антон Христов – ст. експерт в отдел ИСД; 

   4. Кмет / км. наместник / гл. специалист на съответното населено 

място и квартал на гр.Шумен,  а за землище гр.Шумен Румен Пенев- мл. експерт в отдел 

ИСД. 

 След влизане в сила на разпределението с протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ на 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване и във 

връзка с постъпило заявление от заинтересованото лице за отказ от сключване на 

договор за наем за 5 стопански години за част от разпределените му площи в землището, 

в което е регистриран животновъдния му обект, комисията разгледа постъпилото 

заявление и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за недостигащите площи в съответното 

землище извърши допълнително разпределение в съседни землища до достигане 

нормата по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилото в определения срок 

27.04.2018г. в общинска администрация гр. Шумен заявление за пълен или частичен 

отказ от разпределените площи в землище с. Друмево: 

1. Вх.№ 94-00-1458/28.04.2017 г. от Билгин Хюсеин Неджиб с постоянен адрес: 

гр. Шумен, община Шумен, ул. „Ген. Скобелев” № 41, вх.1, ет.6, ап.16;  

Съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ и въз основа на 

гореизложените констатации за недостигащите площи на някои животновъди, комисията  

извърши допълнително разпределение на останалите свободни площи в съседни 

землища определени с Решение № 655/25.01.2018 г. за индивидуално ползване пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Шумен за стопанската 

2018/2019 г., както следва: 

1.Билгин Хюсеин Неджиб – с. Друмево 

– част от имот с идентификатор № 370135.5.88 с площ 14,133 дка /в т.ч. 0,068 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Зад корията”, в землището на с. Кладенец; 



– част от имот с идентификатор № 370135.5.90 с площ 4,422 дка /в т.ч. 0,062 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Зад корията”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.8.25 с площ 12,549 дка /целият имот не попада 

в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІІ 

категория в местността „Конопите”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.11.56 с площ 23,893 дка /в т.ч. 20,874 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Нови ниви”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.9.51 с площ 6,923 дка /в т.ч. 0,053 дка попадат 

в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІІ 

категория в местността „Пладнище”, в землището на с. Кладенец; 

– част от имот с идентификатор № 370135.8.21 с площ 21,528 дка /в т.ч. 18,111 

дка попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, 

VІІ категория в местността „Пладнище”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.4.139 с площ 4,691 дка /целият имот не попада 

в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Стъпата”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.18.216 с площ 2,077 дка /в т.ч. 1,895 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Черешите”, в землището на с. Кладенец; 

– имот с идентификатор № 370135.8.18 с площ 45,670 дка /в т.ч. 36,010 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV 

категория в местността „Черешите”, в землището на с. Кладенец; 

– част от имот с идентификатор № 370135.3.130 с площ 10,989 дка /цялата част от  

имота не попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, 

мера, VІІ категория в местността „Ясаци язовира”, в землището на с. Кладенец; 

– част от имот с идентификатор № 38892.85.2 с площ 82,794 дка /в т.ч. 22,798 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, V 

категория в местността „Кирчова ачма”, в землището на с. Костена река; 

2. Юлиян Пенчев Вълчев – с. Струйно 

– имот с идентификатор № 69924.7.2 с площ 2,068 дка /целият имот не попада в 

актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в 

местността „Дерекин”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.17.14 с площ 5,149 дка /целият имот не попада в 

актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория 

в местността „Кешерлък”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.17.16 с площ 9,490 дка /в т.ч. 0,152 дка попадат 

в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ 

категория в местността „Кешерлък”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.32.12 с площ 107,041 дка /в т.ч. 83,581 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, V 

категория в местността „Кешерлък”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.26.11 с площ 2,543 дка /целият имот не попада в 

актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория 

в местността „Соук пунар”, в землището на с. Струйно; 

– част от имот с идентификатор № 69924.26.12 с площ 2,005 дка /целият имот не 

попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ 

категория в местността „Соук пунар”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.11.21 с площ 118,514 дка /в т.ч. 107,636 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, V 

категория в местността „Шайнаджин”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.11.9 с площ 114,985 дка /в т.ч. 90,233 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, V 

категория в местността „Шайнаджин”, в землището на с. Струйно; 



– имот с идентификатор № 69924.51.20 с площ 54,610 дка /в т.ч. 38,618 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ 

категория в местността „Юртлука”, в землището на с. Струйно; 

– имот с идентификатор № 69924.7.3 с площ 26,554 дка /целият имот не попада в 

актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория 

в местността „Юртлука”, в землището на с. Струйно; 

– част от имот с идентификатор № 83510.18.28 с площ 252,446 дка /в т.ч. 110,163 

дка попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, мера, 

ІІІ категория в местността „Лещовица”, в землището на гр. Шумен; 

В срок до 25 май 2018 г. включително е необходимо заявителите да потвърдят 

желанието си за сключване на пет годишни договори за ползване на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд или да се откажат от направеното им 

разпределение. 

 Настоящият протокол по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ следва да се обяви в кметствата на 

съответните землища и на интернет страницата на Община Шумен. 

 Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените 

имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Шумен, като обжалването му не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго. 

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, 

които предадоха на председателя на комисията. 

   

Заседанието на комисията се закри в 11.20 часа. 

 

 

 

 

К О М И С И Я : 

 

 

Председател:       Иван Кавръков /п/ чл.2 от ЗЗЛД                                                  

 

 

       Членове:  1. Кина Николова /п/ чл.2 от ЗЗЛД                                                   

 

 

  2. Елица Петрова /п/ чл.2 от ЗЗЛД    

   

 

3. Антон Христов /п/ чл.2 от ЗЗЛД                                                   

  

 

4. Румен Пенев /п/ чл.2 от ЗЗЛД                    

  

 

                         5. Светлана Маркова /п/ чл.2 от ЗЗЛД                                             

 

 

              6. Фатме Сюлейман /п/ чл.2 от ЗЗЛД   

 

 

7. Силвия Костова /п/ чл.2 от ЗЗЛД 


