
 
 

ПРОТОКОЛ 
за допълнително разпределение на пасища и мери от общинския поземлен фонд, 

землище с. Иван Шишманово 
 

Днес 22.05.2017 г., комисия, назначена със Заповед № УД-02-09-89/13.03.2017 г. на 
кмета на община Завет в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Денис Татар – заместник-кмет на община; 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мюзеям Адем – старши експерт, дирекция ОСОПИХД; 
               2. Ферад Али, кмет на кметство, с. Иван Шишманово. 
се събра в 14:00 ч. в стая 207 на общинска администрация гр. Завет със следната задача: 
 Да разгледа подадените заявления за ползване на пасища и мери от общинския 

поземлен фонд; 
 Да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни животни; 

 За дейността си комисията да състави протокол за разпределение на имотите в срок 
до 01.05.2017 г.; 

 При недостиг на пасища и мери в съответното землище, комисията да извърши 
допълнително разпределение в съседно землище в срок до 01.06.2017 г.   

В изпълнение на изискването на чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, членовете на комисията 
представиха декларации на председателя, след което комисията започна работата си. 

При работата си, комисията констатира следното: 
С Протокол от 21.04.2017 г., комисията е разпределила наличните свободни имоти в 

землището на с. Веселец. Предвид необходимите площи за всеки един от  кандидатите по 
нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределените им имоти, налице е недостиг на 
пасища и мери от общинския поземлен фонд, в землището на с. Веселец.    

Чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ дава възможност, при недостиг на пасища и мери от общинския 
поземлен фонд в землището към разпределените имоти да се извършва допълнително 
разпределение в съседно землище. 

Комисията провери кандидатите за наличие на задължения по смисъла на чл. 37и, ал. 1 
от ЗСПЗЗ и съпостави ползваните на правно основание пасища и мери от тях с 
разпределените им до момента площи.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията 
единодушно взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Разпределя на „Агросис“ ООД следните имоти в землището на с. Иван Шишманово: 
- № 001012, с площ 4,134 дка; № 004014, с площ 10, 265 дка; № 016013, с площ 39,401 

дка; № 019004, с площ 1,223 дка; № 026001, с площ 12,123 дка; № 028003, с площ 13,732 
дка; № 028005, с площ 14,008 дка; № 031001, с площ 4,839 дка; № 032115, с площ 2,565 
дка; № 032131, с площ 8,442 дка; № 032135, с площ 86, 927 дка; № 032136, с площ 0,682 
дка; № 032138, с площ 1,091 дка; № 033032, с площ 3,123 дка; № 036011, с площ 4,633 дка. 

2. По отношение на „Агросис“ ООД, нормата на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ не е достигната, 
поради което комисията ще извърши допълнително разпределение и в друго съседно 
землище.      

 
Поради изчерпване на имотите и на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, протоколът е 

окончателен за землището на с. Иван Шишманово. 
 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
 



 
Настоящият протокол подлежи на обжалване, по отношение площта на разпределените 

имоти, в 14-дневен срок пред Районен съд – гр. Кубрат.  
 
Комисия: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Денис Татар     /п/ 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мюзеям Адем   /п/ 
                      

  2. Ферад Али    /п/ 


