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        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински 

имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади 

 

 Днес, 17.04.2019 г. в 10.00 часа в 363 зала на Община Шумен се проведе заседание на 

комисията, назначена със Заповед № РД-25-313/18.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен, 

за разпределение на определените за индивидуално ползване общински пасища, мери и 

ливади през стопанската 2019/2020 г. с Решение № 997/31.01.2019 г. на Общински съвет 

Шумен между правоимащите лица, притежаващи регистрирани животновъдни обекти в 

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

ЗСПЗЗ в състав: 

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

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

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

   3. Марияна Кънева – гл. 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 

Не присъства кмета на с. Мадара и Антон Христов – ст.експерт в отдел ИСД, поради 

ползване на платен годишен отпуск, последният е заместван от Марияна Кънева – 

гл.експерт в отдел ИСД.  

 Комисията установи, че в определения срок са подадени общо 4 / четири / броя 

заявления по образец на МЗХ, одобрен със заповед № РД-46-90/26.02.2016 г., по чл.37 и, 

ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва: 

І. За землище с. Ветрище – 1 брой: 

1.Вх.№ 94-00-1282/06.03.2019 г. от Жулиен Димитров с постоянен адрес: гр. Шумен. 

ІІ. За землище гр. Шумен – 1 брой: 

1. Вх.№ 94-00-1291/07.03.2019 г. от Георги Радославов с постоянен адрес: гр. Шумен.  

ІІІ. За землище с. Друмево – 1 брой: 

1.Вх.№ 94-00-1308/07.03.2019 г. от Емине Ахмед с постоянен адрес: с.Друмево, 

община Шумен 

ІV. За землище с. Мадара – 1 брой: 

 1. Вх.№ 94-00-1317/08.03.2019 г. от Христо Христов с постоянен адрес: гр. Шумен.  

Съгласно направена справка в Интегрираната информационна система на БАБХ е 

видно, че желаещите животновъди – собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни на територията на Община Шумен са регистрирани в 

същата съобразно броя и вида на регистрираните животни. 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в общинска администрация гр. 

Шумен заявления и приложените към тях документи на всеки заявител както следва:  

1. Заявлението на Жулиен Димитров е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, 

като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 1088260021(9809-0088), 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. 

Ветрище, община Шумен. Жулиен Димитров е собственик на 2 животински единици и на 

основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за тях му се полагат не повече от 30,000 дка в имоти от 

първа до седма категория или 60,000 дка в имоти от осма до десета категория.  



2. Заявлението на Георги Радославов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, 

като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 8351080036(9700-0169), 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на гр. Шумен, 

община Шумен. Георги Радославов е собственик на 31,65 животински единици, от които 

28,35 ЖЕ са от местни /автохтонни/ породи-Медночервена шуменска. За всички 

животински единици му се полагат 616,500 дка /в т.ч. 567 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за 

автохтонните животни/ в имоти от първа до седма категория или 1233,000 дка в имоти от 

осма до десета категория. Лицето е описало в Приложение 2 към Заявлението си, че ползва 

на друго правно основание пасища, мери и ливади, от които действащи след 01.10.2019г. са 

в размер на 265,330 дка от първа до седма категория. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на 

същото се полагат не повече от 351,170 дка в имоти от първа до седма категория или 

702,340 дка в имоти от осма до десета категория. С писмо № 92-00-158_003 от 27.03.2019 г. 

ТД на НАП-Варна, офис Шумен ни уведомява, че лицето Георги Радославов има публични 

задължения събирани от НАП, поради което комисията отказва да му разпредели пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 г. 

3. Заявлението на Емине Ахмед е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 

същата представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 2381370042(9815-0285), 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Друмево, 

община Шумен. Емине Ахмед е собственик на 10,65 животински единици. За тях и се 

полагат 159,750 дка в имоти от първа до седма категория или 319,500 дка в имоти от осма до 

десета категория. Лицето е описало в Приложение 2 към Заявлението си, че ползва на друго 

правно основание пасища, мери и ливади в размер на 33,517 дка от първа до седма 

категория. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същата се полагат не повече от 126,233 

дка в имоти от първа до седма категория или 252,466 дка в имоти от осма до десета 

категория.  

4. Заявлението на Христо Христов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 

същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 4605320160 (9971-0310), 

регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Мадара, община 

Шумен. Христо Христов е собственик на 13,8 животински единици, от които 13,2 ЖЕ са от 

месодайно направление. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за всички животински единици 

му се полагат не повече от 273,000 дка /в т.ч. 264 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно 

животно/ в имоти от първа до седма категория или 546,000 дка в имоти от осма до десета 

категория.  

Въз основа на гореизложените констатации, комисията направи разпределение на 

определените с Решение № 997/31.01.2019 г. за индивидуално ползване пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд на Община Шумен за стопанската 2019/2020 г. за 

землищата, в които се намират животновъдните обекти, както следва: 

1. Жулиен Димитров – с. Ветрище  

– имот с идентификатор № 10882.101.183 с площ 26,998 дка / в т.ч. 25,496 дка 

попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, ІІІ категория 

в местността „При боклуджата”, в землището на с.Ветрище; 

– 3,002 дка, представляващи част от имот с идентификатор № 10882.29.7, целият с 

площ 4,267 дка /цялата част от имота не попада в актуалния специализиран слой/, начин на 

трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Под гробищата”, в землището на 

с.Ветрище; 

2.Емине Ахмед – с. Друмево  

– имот с идентификатор № 23813.45.100 с площ 10,369 дка / в т.ч. 2,348 дка попадат в 

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

местността „Ачмалък”, в землището на с.Друмево; 

– имот с идентификатор № 23813.50.116 с площ 46,131 дка / в т.ч. 0,100 дка попадат в 

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

местността „Ачмалък”, в землището на с.Друмево ; 



– имот с идентификатор № 23813.35.15 с площ 11,224 дка /в т.ч. 1,063 дка попадат в 

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

местността „Бежене”, в землището на с. Друмево; 

– имот с идентификатор № 23813.60.9 с площ 6,437 дка /в т.ч. 3,260 дка попадат в 

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

местността „Кара къшла”, в землището на с. Друмево; 

– 2,444 дка, представляващи част от имот с идентификатор № 23813.60.160, целият с 

площ 4,593 дка /в т.ч. 1,390 дка попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 

ползване – пасище, VІ категория в местността „Кара къшла”, в землището на с. Друмево; 

– част от имот с идентификатор № 23813.67.195 с площ 22,624 дка /в т.ч. 4,518 дка 

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

в местността „Каршилък”, в землището на с. Друмево; 

– имот с идентификатор № 23813.75.21 с площ 20,453 дка /в т.ч. 6,689 дка попадат в 

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

местността „Под корията”, в землището на с. Друмево; 

– имот с идентификатор № 23813.48.297 с площ 3,918 дка /в т.ч. 3,395 дка попадат в 

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

местността „Стари лозя”, в землището на с. Друмево; 

– имот с идентификатор № 23813.48.298 с площ 9,184 дка /в т.ч. 7,128 дка попадат в 

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

местността „Стари лозя”, в землището на с. Друмево. 

3. Христо Христов – с. Мадара 

– имот с идентификатор № 46053.29.84 с площ 3,423 дка /в т.ч. 2,702 дка попадат в 

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

местността „Акчурек”, в землището на с. Мадара; 

– имот с идентификатор № 46053.14.60 с площ 6,235 дка /целият имот не попада в 

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

местността „Долен пунарджик”, в землището на с. Мадара; 

– имот с идентификатор № 46053.25.86 с площ 1,659 дка /в т.ч. 1,227 дка попадат в 

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

местността „Долните ливади”, в землището на с. Мадара; 

– имот с идентификатор № 46053.24.150 с площ 3,099 дка /в т.ч. 0,022 дка попадат в 

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

местността „Малък изток”, в землището на с. Мадара; 

– имот с идентификатор № 46053.24.151 с площ 0,864 дка /целият имот не попада в 

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

местността „Малък изток”, в землището на с. Мадара; 

– имот с идентификатор № 46053.24.152 с площ 1,543 дка /в т.ч. 0,553 дка попадат в 

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

местността „Малък изток”, в землището на с. Мадара. 

За кандидатът Христо Христов с животновъден обект в с. Мадара не са разпределени 

всички полагащи му се площи, поради недостиг в землището, в което се намира 

животновъдния му обект. Предстои допълнително разпределение в съседни землища до 

достигане на нужните пасищни площи на следващо заседание на комисията в срок до 1 юни 

2019 г., спазвайки разпоредбите на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.  

От предоставената на 26.02.2019г. справка от Общинската служба по земеделие 

гр.Шумен се установи, че има имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния 

специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, 

за които съгласно чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ не се дължи заплащане на наемна цена за две 

стопански години от сключването на договора.   

В срок до 30 април 2019 г. е необходимо кандидатите да потвърдят желанието си за 

сключване на пет годишен договор за ползване на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд или да се откажат от направеното разпределение. 



 Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 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 11.00 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. Марияна Кънева /п/ чл.2 от ЗЗЛД 

    

 

  3. Елица Петрова /п/ чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

                         4. Фетия Шукри /п/ чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

                         5. Нуран Муса /п/ чл.2 от ЗЗЛД 

 

                          

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


