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УТВЪРДИЛ: 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ                                                                                                                         

Кмет на Община Исперих 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                   

    

П Р О Т О К О Л №19 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ 

 

На 12.04.2017год. от 10:30 часа комисия назначена със Заповед 

№215/10.03.2016год. на Кмета на Община Исперих, в изпълнение на Решение № 277 по 

Протокол № 26 от 16.02.2017г. на Общински съвет – Исперих извърши следното 

разпределение на необходимите площи с начин на трайно ползване  Пасища, мери и 

ливади в землището на с. Средоселци, община Исперих. След като разгледа 

постъпилите Заявления по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ в деловодството на Община Исперих 

и направи справка в Интегрираната Информационна система на БАБХ, комисията  

РЕШИ: 

Разпредели имоти с начин на трайно ползване пасище, мери в землището на 

с. Средоселци, както следва: 

1. На Бейхан Мехмед Ариф с адрес: с. Средоселци, ул. „Арда”, община Исперих 

следните имоти: 

1.1. Поземлен имот №000033 с площ 13,709дка.  

1.2. Поземлен имот №000035 с площ 28,361дка. 

1.3. Поземлен имот №000036 с площ 17,595дка. 

1.4. Поземлен имот №000037 с площ 30,209дка. 

           Съгласно подадено Заявление № ОС-117/10.03.2017г. и справка от дата 

12.04.2017г. направена в Интегрираната информационна система на БАБХ на Бейхан 

Мехмед Ариф с 11 броя пасищни животни, приравнени на 10,6 животински единици се 

предоставят имоти с обща площ 89,874дка. находящи се в землището на с. Средоселци.  

Лицето има сключен Договор с изтекъл срок  за същите имоти. 

 

2. На Севгюнел Мустафа Мустафа с адрес: с. Средоселци, ул. „Волга” № 15, 

община Исперих следните имоти:  

2.1. Поземлен имот №000029 с площ 24,913дка. 

2.2. Поземлен имот №000039 с площ 9,699дка. 

2.3. Поземлен имот №000040 с площ 5,527дка. 

2.4. Поземлен имот №000041 с площ 5,000дка. 

2.5. Поземлен имот №000042 с площ 4,999дка. 

2.6. Поземлен имот №000046 с площ 5,000дка. 

 Съгласно подадено Заявление № ОС-48/15.02.2017г. и справка от дата 

12.04.2017г. направена в Интегрираната информационна система на БАБХ на  

Севгюнел Мустафа Мустафа с 77 броя пасищни животни, приравнени на 11,55 

животински единици се предоставят имоти обща площ 55,138дка. находящи се в 

землището на с. Средоселци. 
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 Лицето има сключен Договор за същите имоти. 

3. След направеното разпределение комисията възлага на гл. експерт „РОС” в 

отдел „ОС“ да изготви нов Договор за наем с Бейхан Мехмед Ариф за срок от 5 години 

и да сключи Анекс към договор за наем със Севгюнел Мустафа Мустафа. 

Настоящият протокол подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването 

му по реда на чл.37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, пред Районен съд – Исперих. 

 

 

Председател: Нуртен Хасанова – Началник отдел „ОС” 

 

Членове:    1. Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт в отдел „ОС” 

                   2. Фигян Тасин – Гл. експерт „РОС” 

 


