
П Р О Т О К О Л № 2

За допълнително разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ в землище
с.Тертер

Днес, 30.05.2016 г. в 13,00 часа в заседателната зала на общинска администрация

гр.Кубрат се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № 362/19.04.2016 г.

на кмета на Община Кубрат в състав:

Председател: инж.агр. Красимир Великов – зам.кмет 

и членове: 1. Светлана Кирилова-ст.юрисконсулт при община Кубрат

       2. Ива Димитрова-общински съветник

       3. Милена Йорданова-общински съветник

       4. Снежанка Петкова- гл.експерт”ОС” при община Кубрат 

Задължения на комисията:

На  основание  чл.37и,  ал.7  от  ЗСПЗЗ  да  извърши  допълнително  разпределение  на

пасища,мери и ливади от ОПФ и състави протокол за окончателно разпределение на

имотите в срок до 1 юни.

Комисията 

Р Е Ш И :

1. Разпределя на Иван Делев Иванов собственик на животновъден обект № 7322-0163, 

регистриран в БАБХ с 21/двадесет и един/ бр. овце и 19/деветнадесет/ бр. кози, 

равняващи се на 6,00 ЖЕ имоти с НТП-Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 

72337, както следва:  60,000 дка /представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ 

-1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
2. Разпределя на Гюнай Османов Юмеров, собственик на два животновъдни обекта: 

първият с № 7334-0193, регистриран регистриран в БАБХ в землището на с.Бисерци с 

10 броя млечни крави и вторият с № 7334-0361, регистриран регистриран в БАБХ с 284 

бр. овце, от които 210 млечни, равняващи се на 52,6 ЖЕ, имоти с НТП-Пасище,мера в 

землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337, както следва: 270,708 дка /представляващ част/ от 

Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
3. Разпределя на Нора Цекова Карагьозова, собственик на животновъден обект 7334-

0502, регистриран регистриран в БАБХ със 7 бр. млечни крави,  равняващи се на 7 ЖЕ 

имоти с НТП-Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337, както следва: 26,832 

дка /представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на 

имота -8,59лв./дка;



4. Разпределя на Хабибе Елиманова Хасан, собственик на животновъден обект № 

7334-0007, регистриран  в БАБХ с 20 бр. крави-млечни, 5 бр. телета и малачета над 1 г. 

за разплод и бременни юници, равняващи се на 23,0 ЖЕ , имот с НТП Пасище,мера в 

землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337,както следва: 27,748 дка, представляващ част/ от 

Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
 5. Разпределя на Ресмие Шефкедова Фейзиева, собственик на животновъден обект № 

7334-0427 , регистриран регистриран в БАБХ с 5 бр. крави-месодайни, 2 бр. крави-

млечни, 2 бр. телета и малачета над 1г. и под 2 г. за угояване, 2 бр. телета и малачета до 

1г., и 3 бр.7овце-млечни, равняващи се на 9,85 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище

с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337,както следва: 23,208 дка, представляващ част/ от Имот № 

200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
6. Разпределя наАйдън Рейханов Елиманов, собственик на животновъден обект № 

7334-0354, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ 11 бр. крави-млечни, 1 бр. 

телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници, равняващи се на 11,6 ЖЕ, имот

с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337,както следва: 10,248 дка, 

представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на 

имота -8,59лв./дка;
7. Разпределя на Алим Шакиров Шакиров, собственик на животновъден обект № 

7334-0072, регистриран регистриран в БАБХ , притежаващ 22 бр. крави-млечни, 4 бр. 

телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници, 5 бр. телета и малачета над 1г. 

и под 2 год. за угояване, равняващи се на 27,4 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище 

с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337,както следва: 36,747 дка, представляващ част/ от Имот № 

200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
8. Разпределя на Ариф Османов Мехмедов, собственик на животновъден обект № 

7334-0008, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ 10 бр. крави-млечни, 2 бр. 

телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници,2 бр. телета и малачета над 1г. и

под 2 год. за угояване,  равняващи се на 12,4 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище 

с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337,както следва: 32,508 дка, представляващ част/ от Имот № 

200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
9. Разпределя на Ахмед Ефраим Назиф, собственик на животновъден обект № 7334-

0171, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ 84 бр. овце, в.т.ч. 83 бр. овце-

млечни, равняващи се на 12,6 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер, 

ЕКАТТЕ 72337,както следва: 77,973 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с 

обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
10. Разпределя на  Фикрет Ридванов Ахмедов, собственик на животновъден обект №

7334-0421, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ- 17 бр. крави-млечни, 4 бр.

телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници, 6 бр. телета и малачета над 1г.



и под 2 год. за угояване,  равняващи се на 23 ЖЕ , имот с НТП Пасище,мера в землище

с.Тертер,  ЕКАТТЕ 72337, както следва:  76,046 дка,  представляващ част/  от Имот №

200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка; 
11. Разпределя на Гюлджихан Назифова Аптулова, собственик на животновъден обект

№ 7334-0355, регистриран регистриран в БАБХ с 18 бр. крави-млечни, 2 бр. телета и

малачета  над  1  г.  за  разплод  и  бременни  юници,  5  бр.  телета  и  малачета  до  1г.,

равняващи се  на  22,2  ЖЕ,  имот  с  НТП Пасище,мера  в  землище  с.Тертер,  ЕКАТТЕ

72337, както следва: 108,869 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ

-1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
12. Разпределя на  Хъкмет Фадлиев Садъков, собственик на животновъден обект №

7334-0326, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ- 14 бр. крави-млечни, 4 бр.

телета и малачета над 1г. за разплод и бременни юници, 9 бр. телета и малачета до 1

год., равняващи се на 21,8 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ

72337, както следва: 91,500 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ

-1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
13.  Разпределя  на  Емин Халилов Ибрямов,  собственик  на  животновъден  обект  №

7334-0128, регистриран регистриран в БАБХ, притежаващ 57 броя овце, в.т.ч. 55 бр.

овце-млечни, равняващи се на 8,55 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер,

ЕКАТТЕ 72337, както следва:  75,500 дка,  представляващ част/ от Имот № 200327- с

обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
14.  Разпределя  на  Сюлейман  Хасан  Хасан,  собственик  на  животновъден  обект  №

7334-0089, регистриран регистриран в БАБХ в землището на с.Бисерци. Притежава 12

броя крави-млечни, равняващи се на 12,00 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище

с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337, както следва:  102,586 дка, представляващ част/ от Имот №

200327- с обща площ -1915,594 дка при оценка на имота -8,59лв./дка;
15. Разпределя на Зекяи Хълмиев Мухаремов, собственик на животновъден обект №

7334-0430, регистриран регистриран в БАБХ , притежаващ 74 бр. кози, равняващи се на

11,1 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337, както следва:

99,348 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при

оценка на имота -8,59лв./дка;
16. Разпределя на  Мюрсел Исмаил Мюрсел,  собственик на животновъден обект №

7334-0097, регистриран регистриран в БАБХ , притежаващ 45 бр. овце, равняващи се на

6,75 ЖЕ, имот с НТП Пасище,мера в землище с.Тертер, ЕКАТТЕ 72337, както следва:

67,500 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при

оценка на имота -8,59лв./дка;
17. Разпределя на ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър“ е собственик на два животновъдни 

обекта № 7332-0001 и № 7332-0531 регистрирани в БАБХ , притежаващ-1607/хиляда 



шестстотин и седем/ бр. говеда в т.ч. 439/четиристотин тридесет и девет/ бр. телета и 

малачета до 1 г., 73/седемдесет и три/ бр. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за 

угояване, 148/сто четиридесет и осем/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод и 

бременни юници, 947/деветстотин четиридесет и седем/ бр. крави-млечни, равняващи 

се на 1343 ЖЕ, следните имоти с НТП- пасища, мери и ливади в землище с.Тертер, 

ЕКАТТЕ 72337:
1. 728,273 дка, представляващ част/ от Имот № 200327- с обща площ -1915,594 дка при 

оценка на имота -8,59лв./дка;
2. 51,759 дка /представляващ част/ от Имот № 000062- с обща площ -213,167 дка при 

средно рентно плащане -8,00 лв./дка;
3. Имот № 000065-9,127 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка;
4. Имот № 000099-6,437 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка;
5. Имот № 000119-3,201 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка;
6. Имот № 000112-32,408 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка
7. Имот № 000115-14,866 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка
8. Имот № 200328-12,018 дка при средно рентно плащане -8,00 лв./дка
Общо разпределени площи на ЕТ“Асотекс-Хамза Чакър“: 858,089 дка
След разпределение на правоимащите лица от съседни землища настоящият протокол 

се явява окончателен за  землище с.Тертер и с.Бисерци.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Районен съд

гр.Кубрат.
К О М И С И Я:

Председател: …………………..
/Кр.Великов/

Членове:
1…………………….. 2. ………………………..

/Св.Кирилова/                                /И.Димитрова/
3. ……………………….. 4. …………………………

    /М.Йорданова/ /С.Петкова/


