УТВЪРДИЛ:
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
П Р О Т О К О Л № 10
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ
На 16.04.2021г. от 10:00 часа комисия назначена със Заповед №166/ 15.02.2021г.
на Кмета на Община Исперих, в изпълнение на Решение №193 по Протокол №24 от
01.03.2021г. на Общински съвет Исперих извърши следното разпределение на
необходимите площи с начин на трайно ползване Пасища, мери и ливади в землището
на с. Къпиновци, община Исперих. След като разгледа постъпилите Заявления по
чл.37и, ал.5 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 пасища и мери в землището
на с. Къпиновци, както следва:
1. На Реджеб Мехмед Мехмед с адрес: с.Къпиновци, ул.„Вит” №20, община
Исперих следните имоти:
1.1. Поземлен имот № 40899.18.55 с площ 16,278дка.
1.2. Поземлен имот № 40899.11.57 с площ 95,705дка.
Съгласно подадено Заявление №ОС-113/05.03.2021г. и справка от дата
16.04.2021г. направена в Интегрираната информационна система на БАБХ на Реджеб
Мехмед Мехмед с 134 броя пасищни животни, приравнени на 20.10 животински
единици се предоставят имоти с обща площ 111,983дка., находящи се в землището на
с.Къпиновци.
Лицето има сключен Анекс №1 към Договор за наем №140/02.05.2019г. за тези
имоти.
2. На Юлкер Сали Ибрям с адрес: с.Подайва, ул.„6-ти септември” №8, община
Исперих следния имот:
2.1. Поземлен имот № 40899.11.23 с площ 45,424дка., находящ се в землището
на с. Къпиновци.
2.2. Част от поземлен имот № 24150.53.1 с площ 100,000дка. (с обща площ
144,326дка.), находящ се в землището на с. Духовец.
Съгласно подадено Заявление №ОС-108/04.03.2021г. и справка от дата
16.04.2021г. направена в Интегрираната информационна система на БАБХ на Юлкер
Сали Ибрям с 55 броя пасищни животни, приравнени на 8.25 животински единици, се
предоставят имоти с обща площ 145,424дка., находящи се в землището на с.Къпиновци
и с.Духовец.
Лицето има сключен Анекс №1 към Договор за наем №141/02.05.2019г. за
поземлен имот №40899.11.23 с площ 45,424 дка, находящ се в землището на
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2 тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg

с.Къпиновци и Договор за наем №98/01.06.2020г. за поземлен имот №24150.53.1 с площ
144,326дка, находящ се в землището на с.Духовец.
3. След направеното разпределение комисията възлага на Юрисконсулт в отдел
„Общинска собственост“ да сключи Анекси към Договори за наем с Реджеб Мехмед
Мехмед и с Юлкер Сали Ибрям.
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: Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт в отдел „ОС”
Членове:

1. Едис Назъм – Мл.експерт „УОИ“
2. Тензиле Басри – Гл.специалист „АДОС”
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