
П Р О Т О К О Л  № 2

за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади в землище с.Юпер

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. Гюлтен Садъкова- гл.експерт”ТДЗ” 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 Зеки Бедриев Сеидов, собственик на животновъден обект № 7334-

0342, регистриран регистриран в БАБХ в землището на с.Бисерци, притежаващ 28 бр. 

крави-млечни,4 бр.телета и малачета над 1 год. и под 2 год. за угояване, равняващи се на

30,4 ЖЕ, следния имот в землище с.Юпер, ЕКАТТЕ 86091:

1.1 Имот № 000117-96,094 дка при средно рентно плащане- 10,00 лв./дка.

2. Разпределя на  Здравко Станчев Георгиев,  собственик на животновъден обект №

7335-0138, регистриран в БАБХ,  притежаващ 197/сто деветдесет и седем/ бр.овце в т.ч.

165/сто шестдесет и пет/ бр. овце-млечни и 9/девет/ бр. кози, равняващи се на 30,9 ЖЕ

следния имот в землище с.Юпер, ЕКАТТЕ 86091:  
2.1. 98,006 дка /представляващ част/ от Имот № 000292-с обща площ- 642,551 дка при 

средно рентно плащане -10,00 лв./дка.  
3. 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 в землището с.Юпер, ЕКАТТЕ 86091 :
3.1. Имот № 000050-6,515 дка при  средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.2. Имот № 000066-6,851 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.3 Имот № 000122-8,029 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.4 Имот № 000124-30,989 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.5 Имот № 000211-3,946 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.6  Имот № 000212-7,123 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.7 Имот № 000309-35,921 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.8 Имот № 000319-3,955 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.9 Имот № 000333-8,218 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.10 Имот № 000393-40,392 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.11 Имот 000435-3,439 дка дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.12 Имот 000496-12,488 дка дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
3.13 331,113 дка /представляващ част/ от Имот № 000292-с обща площ- 642,551 дка при

средно рентно плащане -10,00 лв./дка
Общо разпределена площ за ЕТ“Асотекс-Х.Чакър“: 498,979 дка

4.  Разпределя  на Фирма  „Бултрейд-Частна  компания“  АД е  собственик  на

животновъден обект № 7335-0061, регистриран в БАБХ в землището на с.Божурово с

139/сто тридесет и девет/ бр. говеда в т.ч 22/двадесет и два/ бр. телета и малачета до 1-

годишна  възраст,  10/десет/  бр.  телета  и  малачета  над  1  г.  и  под  2  г.  за  угояване,

24/двадесет и четири/ бр. телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и

82/осемдесет  и  два/  бр.  крави-млечни,  равняващи  се  115,6  ЖЕ,  следните  имоти  в

землището с.Юпер, ЕКАТТЕ 86091 :
4.1 Имот № 000173-34,697 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
4.2 Имот № 000183-53,074 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
4.3 Имот № 000186-36,719 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
4.4 Имот № 000187-102,050 дка при средно рентно плащане 10,00 лв./дка;
Общо разпределена площ за „Бултрейд-Частна компания“ АД: 226,540 дка
След разпределение на правоимащите лица от съседни землища настоящият протокол 

се явява окончателен за  землище с.Юпер, землище с.Бисерци и землищес.Божурово. 
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/ /Г.Садъкова/


