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ОБЩИНА    ВРАЦА
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/27085, e-mail: obshtinavr@bsbg.net

             УТВЪРЖДАВАМ:     /п/ 
               

            МАРИЯ ПОПОВА 

         ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА 

             /Съгласно Заповед № 659/26.04.2017 г./ 

       
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

  
Днес 02.05.2017 г. във връзка с изпълнение на Решение № 392 на ОБС Враца, прието с протокол 

№ 27/14.02.2017 г. и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на 
Заповед № 658/26.04.2017 г. на Кмета на Община Враца, в административната сграда на Община Враца 
на ул. ”Стефанаки Савов” № 6 се събра комисия в състав: 
  

 Председател: Петя Велкова – Началник отдел ОС  

и членове: 
   

1. Юлиана Йошовска – Гл. експерт ЗГ; 

2. Силвия Коларова – Гл. Юрисконсулт; 
3. Ралица Владинова – Ст. експерт параграф 4; 

4. Георги Петков – Техник горско стопанство; 
 

 Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Враца се събра в 10:00ч. в стая №44 в 
сградата на Общината, за да разгледа подадените до кмета на Община Враца заявления за участие в 
разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд (ОПФ) и да 
разпредели необходимата за всеки кандидат площ, съобразно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, който гласи: 

„Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, 
мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица (ЖЕ) в имоти от първа до седма 
категория и или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от  
местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка. за 1 животинска единица в имоти от 1 до 7 

категория и до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащи 

лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите 
от подмерки ”Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за подържане на 
биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти 

до 0,15 животински единици на хектар, независимо от категорията на имотите“, съобразно броя и вида 
на регистрираните пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на 
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Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.  

 Постъпили са 17 броя заявления от лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в 
съответните или съседни землища на населени места на територията на Община Враца.  

Заявления са подали следните лица: 

1. „ЖОКЕР“ ЕООД с управител Веселин Антонов Стоянов в землището на с.Чирен, със 
заявление вх. № 2600-684/07.03.2017г. 

2. Тони Йорданов Тошев в землището на с.Голямо Пещене, със заявление вх. № 9400-0-

3155/08.03.2017г. 
3. „Ивайло Тончев“ ЕООД в землището на с.Мраморен, със заявление вх. № 9400-0-

2860/28.02.2017г. 
4. Мирослав Христов Христов в землището на с.Челопек, със заявление вх. № 9400-0-

3195/09.03.2017г. 
5. Симеон Данаилов Живков в землището на с.Лиляче, със заявление вх. № 9400-0-

3025/06.03.2017г. 
6. “ЕВРОБУЛ“ ООД с управител Николай Станчев Мирчев в землището на с.Чирен, със 

заявление вх. № 9400-0-3194/08.03.2017г. 
7. Нина Руменова Антонова в землището на с.Бели Извор, със заявление вх.№ 9400-0-

3113/07.03.2017г. 
8. „ТИНЧЕВ – ТЕРА ФАРМ“ ЕООД в землището на с.Веслец, със заявление вх. № 2600-

672/07.03.2017г. 
9. Мариян Христов Николов в землището на с.Горно Пещене, със заявление вх. № 9400-0-

2945/02.03.2017г. 
10. Адриан Митков Панов в землището на с.Власатица, със заявление вх. № 9400-0-

3078/07.03.2017г. 
11. “СИЛВИЯ 7“ ООД с управител Димитър Славчев Зоров в землището на град Враца, със 

заявление вх. № 2600-697/09.03.2017г. 
12. Ивайло Пламенов Иванов в землището на с.Челопек, със заявление вх. № 9400-0-

3232/09.03.2017г. 
13. Данаил Захариев Илиев в землището на с.Мраморен, със заявление вх.№ 9400-0-

3234/09.03.2017г. 
14. Калин Василев Петров в землището на с.Косталево, със заявление вх. № 9400-0-

3309/10.03.2017г. 
15. “СПЕКТ“ ЕООД с управител Дойчин Любомиров Ганев в землището на с.Косталево, със 

заявление вх. № 2600-728/10.03.2017г. 
16. Емил Петков Нинов в землището на с.Власатица, със заявление вх. № 9400-0-

3296/10.03.2017г. 
17. Димитър Георгиев Димитров в землището на с.Тишевица, със заявление вх. № 9400-0-

3336/10.03.2017г. 
 

 I. Комисията разгледа постъпилите по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ заявления и приложените към тях 

документи и констатира, че за землището на община Враца са подадени както следва: с.Чирен – 2бр.; 
с.Голямо Пещене – 1бр.; с.Мраморен – 2бр.; с.Челопек – 2бр.; с.Лиляче – 1бр.; с.Бели Извор – 1бр.; 
с.Веслец – 1бр.; с.Горно Пещене – 1бр.; с.Власатица – 2бр.; гр.Враца – 1бр.; с.Косталево – 2бр.; 
с.Тишевица – 1бр. 
           ІІ. Комисията след разглеждане на подадените заявления с приложенията към тях, констатира, че 
съдържат необходимите документи и допуска до участие в разпределението на пасища, мери и ливади 

от ОПФ всички входирани заявления. 
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КОМИСИЯТА РЕШИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 

1. ”ЖОКЕР” ЕООД с управител Веселин Антонов Стоянов за землището на гр.Враца, собственик на 
животновъден обект № 3000-0337 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ притежава общо 13 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има 
право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 189дка., в имоти от I до VII категория. 
Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че ползва имоти с НТП - пасища, мери 

и ливади в размер на 174,024дка., по договор от 13.06.2011г., за землището на село Чирен, продължен с 
Допълнително споразумение за стопанската 2016/2017г. Заявителят има сключени договори за аренда с 
обща площ – 5.286дка., от VIII-X категория с НТП - пасища, мери или ливади в землището на село 
Згориград. При разпределението на пасища, мерите и ливадите от ОПФ в землището на село Чирен, 

ЕКАТТЕ 81400, комисията предлага правоимащото лице да получи следните имоти: 

 - имот № 086024 - 10,311дка., местност „Край село”, категория IX в землището на село Чирен. 

 - имот № 086020 – 27,958дка., местност „Дийовото“, категория при неполивни условия IV 

(25.162), II (2.796) в землището на с.Чирен. 

 -имот № 086076 – 37,918дка., местност “Край село“, категория IX в землището на село Чирен; 

 -имот № 086025 – 19,972дка., местност „Край село“, категория IX в землището на село Чирен; 

 -имот № 086073 – 77,865дка., местност „Край село“, категория IX в землището на село Чирен. 

ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТИТЕ Е 174,024 ДКА. 

2. ТОНИ ЙОРДАНОВ ТОШЕВ за землището на с.Голямо Пещен, собственик на животновъден обект 
№№ 1552100054; 1552100001 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ притежава общо 50,55 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има 
право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 758дка., в имоти от I до VII категория. 
Същия желае да наеме ползвани от него имоти, които до датата на разпределени е ползвал по договор с 
изтичащ срок. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидата има предимство. 

-имот № 043017 - 109,603 дка., в землището на с.Голямо Пещене;  
-имот №081002 – 8,714 дка., в землището на с.Голямо Пещене; 
-имот № 000214 – 160,134дка., в землището на с.Голямо Пещене;  
-имот № 080005 – 108,754дка., в землището на с.Голямо Пещене;  
-имот № 082011 – 146,600дка в землището на с.Голямо Пещене;  
-имот № 082013 – 130,790дка в землището на с.Голямо Пещене. 
ОБЩА ПЛОЩ 664,595 ДКА. 

 

3. ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ТОНЧЕВ за землището на с.Мраморен, собственик на животновъден обект 
№ 3054-0103 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. Притежава общо: 84,2 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 1263дка., имоти от от I до VII категория. Същият няма наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ. 

Поради липса на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, определени с 
решение на ОС за землището на село Мраморен, комисията предлага на правоимащото лице да ползва 
имот в друго землище, както следва: 
 имот № 086055 – 77.436дка., в землището на с.Чирен 

 

4. МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ за землището на с.Челопек, собственик на животновъден обект 
№ 3093-0032 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава общо: 34,2 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 
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пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 516дка., имоти приравнени от I до VII категория. Същият 
няма наети земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ. 

Поради липса на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, определени с 
решение на ОбС за землището на село Челопек, комисията разпредели на правоимащото лице имот за 
индивидуално ползване в друго землище, както следва: 

- имот № 086036 - 123,601дка., в землището на с.Чирен 

В случай, че не го удовлетворява, правоимащото лице може да ползва имоти определени за ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ в землището на с.Челопек.  
 

5. СИМЕОН ДАНАИЛОВ ЖИВКОВ за землището на с.Лиляче, собственик на животновъден обект № 

3051-0619 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ притежава общо: 17,6 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери 

и ливади от ОПФ в размер на 253дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади с обща площ 41,56 дка., от VIII-X категория. При 

разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи 

следния имот:  
- имот № 086021 - 99,465дка., землището на с.Чирен 
 

6. „ЕВРОБУЛ“ ООД с управител Николай Станчев Мирчев за землището на с.Чирен, собственик на 
животновъден обект № 3050-0602 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ притежава общо: 50,70 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има 
право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 707,905дка., от I до VII категория. 
Заявителят има наета земеделска земя с НТП - пасища, мери или ливади с обща площ 88,007дка., от 
VIII-X категория. При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага 
правоимащото лице да получи следните имоти:  

- имот № 086026 -151,587дка., в землището на с. Чирен; 

- имот № 086027 – 81,025дка., в землището на с. Чирен. 
 

7. НИНА РУМЕНОВА АНТОНОВА за землището на с.Бели Извор, собственик на животновъден обект 
№ 3041-0001 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава общо 26,6 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища мери и ливади от ОПФ. Заявителят има сключени договори с Община Враца за имоти ОПФ с 
НТП - пасища, мери и ливади с обща площ – 472,548дка., от които 385,374дка., са по договор от 
29.05.2012г., за пет стопански години, т.е с изтичащ срок на действие и съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 
кандидата има предимство да сключи договор за наем за стопанисваните от него имоти попадащи в 
списъка за индивидуално разпределение. Комисията предлага лицето да получи следните имоти:  

 -имот № 033009 - с площ 142,434дка., местност „Цонковото” в землището на с. Бели Извор; 
-имот №033022 – с площ 152,631дка., местност „Цонковото ”, в землището на с. Бели Извор; 
-имот № 033025 – с площ 90,309 дка., местност „Цонковото ”, в землището на с. Бели Извор; 

 

8. „ТИНЧЕВ ТЕРА ФАРМ“ ЕООД с управител Иван Светославов Петков за землището на с.Веслец, 

собственик на животновъден обект № 3053-0075 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ притежава - 107,7 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от 
ЗСПЗЗ заявителят има право на 439,390дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с 
начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади. Заявителят има сключен договор за една стопанска 
година 2016/2017г., за земеделска земя от ОПФ, въз основа на търг с явно наддаване за имоти попадащи 

в списъка за индивидуално разпределение с обща площ 276.73 дка., за землището на с.Веслец, ЕКАТТЕ 
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– 10789. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, при разпределението предимство имат кандидати, които до 
датата на разпределение са ползвали съответните имоти по договор с изтичащ срок. Комисията предлага 
правоимащото лице да получи следните имоти, които са с площ 343.788дка: 

10789 Веслец 000216 Пасище, мера 5 17.438 

10789 Веслец 000221 Пасище, мера 5 3.444 

10789 Веслец 000260 Пасище, мера 5 27.019 

10789 Веслец 000155 Пасище, мера 5 4.394 

10789 Веслец 000166 Пасище, мера 5 1.753 

10789 Веслец 000227 Пасище, мера 5 11.807 

10789 Веслец 000240 Пасище, мера 5 2.990 

10789 Веслец 000573 Пасище, мера 5 10.332 

10789 Веслец 000122 Ливада 5 9.666 

10789 Веслец 000445 Ливада 7 3.247 

10789 Веслец 000569 Ливада 8 11.286 

10789 Веслец 000120 Ливада 5 1.607 

10789 Веслец 000144 Ливада 5 2.626 

10789 Веслец 022032 Ливада 5 1.024 

10789 Веслец 000289 Ливада 7 5.137 

10789 Веслец 000287 Ливада 8 9.447 

10789 Веслец 000288 Ливада 8 4.801 

10789 Веслец 000147 Ливада 5 4.935 

10789 Веслец 000281 Ливада 5 6.230 

10789 Веслец 000283 Ливада 5 5.365 

10789 Веслец 000264 Ливада 5 3.112 

10789 Веслец 000337 Ливада 5 6.033 

10789 Веслец 000338 Ливада 5 8.510 

10789 Веслец 000263 Ливада 5 4.025 

10789 Веслец 056015 Ливада 6 4.782 

10789 Веслец 063058 Ливада 5 6.249 

10789 Веслец 063057 Ливада 5 4.603 

10789 Веслец 063056 Ливада 5 6.236 

10789 Веслец 058048 Ливада 6 4.266 

10789 Веслец 058061 Ливада 5 2.875 

10789 Веслец 058039 Ливада 5 3.863 

10789 Веслец 067037 Ливада 5 3.517 

10789 Веслец 067020 Ливада 7 4.274 

10789 Веслец 067009 Ливада 7 0.673 

10789 Веслец 067011 Ливада 7 4.115 

10789 Веслец 063049 Ливада 5 6.448 

10789 Веслец 056003 Ливада 5 5.406 

10789 Веслец 063012 Ливада 5 4.970 

10789 Веслец 064020 Ливада 5 3.373 
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10789 Веслец 064017 Ливада 5 1.360 

10789 Веслец 064016 Ливада 5 5.441 

10789 Веслец 060052 Ливада 7 8.700 

10789 Веслец 063004 Ливада 5 3.630 

10789 Веслец 060031 Ливада 7 2.197 

10789 Веслец 060050 Ливада 7 10.241 

10789 Веслец 060004 Ливада 5 13.095 

10789 Веслец 066016 Ливада 5 3.852 

10789 Веслец 066013 Ливада 5 3.174 

10789 Веслец 066003 Ливада 5 3.445 

10789 Веслец 066004 Ливада 5 2.044 

10789 Веслец 066021 Ливада 5 1.509 

10789 Веслец 051040 Ливада 5 2.996 

10789 Веслец 051032 Ливада 5 6.001 

10789 Веслец 033044 Ливада 5 4.000 

10789 Веслец 033005 Ливада 5 5.500 

10789 Веслец 054006 Ливада 5 3.000 

10789 Веслец 054027 Ливада 5 2.000 

10789 Веслец 054013 Ливада 5 5.133 

10789 Веслец 054011 Ливада 5 5.318 

10789 Веслец 061012 Ливада 7 7.151 

10789 Веслец 056035 Ливада 5 2.233 

10789 Веслец 056010 Ливада 5 3.011 

10789 Веслец 056018 Ливада 5 3.382 

10789 Веслец 061011 Ливада 7 4.170 

 

9. МАРИЯН ХРИСТОВ НИКОЛОВ чрез пълномощник СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА за 
землището на гр.Враца, собственик на животновъден обект № 3000-0290 с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ притежава - 9,9 ЖЕ и 

съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 
148,500дка., приравнена от I до VII категория. Заявителят няма наета земеделска земя с НТП - пасища, 
мери или ливади от ОПФ. Поради липса на определени имоти с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ за 
землище Враца, където е и животновъдния обект на заявителя, не се разпределят имоти. 

Същият може да участва в търг за отдаване под наем на останали свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд в който ще се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 

10. АДРИАН МИТКОВ ПАНОВ за землището на с.Власатица, собственик на животновъден обект с 
пасищни селскостопански животни № 3041-0140, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава 26,6 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер на 399 дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има 
наети земеделски земи с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ с обща площ 92,858 дка., от VIII-X 

категория.  
При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице 
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да получи следните имоти:  

-имот № 000125. дка., с площ - 78,466 дка, в землището на с. Власатица; 
-имот № 092004. дка., с площ - 19,657 дка., в землището на с.Власатица; 
-имот № 000185. дка., с площ – 27,063 дка в землището на с.Власатица; 
-имот № 000116. дка., с площ – 26,918 дка., в землището на с.Власатица; 

Общата площ 152,104 дка. 

 

11. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ за землището на с.Челопек, собственик на животновъден обект 
№ 3043-0184 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава 15,3 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер на 117дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има 
наети земеделски земи с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ с обща площ 33,983дка. Поради липса 
на имоти с НТП - пасища, мери и ливади от ОПФ определени в списък за индивидуално ползване с 
решение на ОбС за землище Челопек за стопанската 2016/2017г., комисията предлага на заявителя да 
ползва имоти определени за ОБЩО ПОЛЗВАНЕ от списъка. 
 

12. ДАНАИЛ ЗАХАРИЕВ ИЛИЕВ за землището на с.Мраморен, собственик на животновъден обект № 

3054-0429 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ притежава 38,8 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер на 532дка., приравнена разлика от I до VII категория, същият има наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ с обща площ 226,33дка. Комисията взе 
решение, да не се разпределят имоти поради липса на такива определени за разпределение за 
индивидуално ползване в землището на с. Мраморен и в съседното на него землище, а именно – с. 
Горно Пещене.  

Същият може да участва в търг за отдаване под наем от останали свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд в който ще се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 

13. КАЛИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ за землището на с.Косталево, собственик на животновъден обект № 

3047-0375 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ притежава 18,0 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер на 166дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ с обща площ 118,857дка., както и 

арендувана земя 19,493 дка. Поради недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ в землището, 
комисията реши на заявителя да не се разпределят имоти. 

Заявителят може да участва в търг за отдаване под наем на останали свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд в който ще се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 

14. ЕМИЛ ПЕТКОВ НИНОВ за землището на с.Власатица, собственик на животновъден обект № 

3041-0156 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ и притежава - 14,9 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ няма право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ. Заявителят има наети и арендувани земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади 

с обща площ 589,040дка., като от тях 184.128 дка., са имоти ОПФ с НТП – пасища, мери и ливади. 

Поради факта, че не отговаря на законовите изисквания, комисията реши на заявителя да не се 
разпределят имоти. 
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15. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ за землището на с.Тишевица, собственик на животновъден 

обект № 3055-0226 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ притежава 7,35 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ няма право да 
получи пасища, мери и ливади от ОПФ. Заявителят има наети и арендувани земеделски земи с НТП - 

пасища, мери или ливади с обща площ 957,871дка., като от тях 930,970дка., са имоти ОПФ с НТП – 

пасища, мери и ливади. Поради факта, че не отговаря на законовите изисквания, комисията реши на 
заявителя да не се разпределят имоти. 

 

16. „СПЕКТ“ ЕООД с управител Дойчин Любомиров Ганев за землището на с.Костелево, собственик 
на животновъдни обекти №№ 3047-0386 и 3047-0392 с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ притежава 41,55 ЖЕ за биологични 

животни. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят има право на 2560,130дка., приравнена земеделска 
земя от I-VII категория от ОПФ с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади. Същият има 
сключен договор за наем на земеделски земи от ОПФ с НТП – пасища, мери и ливади с площ 600,095 

дка. Поради недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ в землището, комисията реши на заявителя да 
не се разпределят имоти. 

 

17. „СИЛВИЯ“ 7 ООД с управител Димитър Славчев Зоров собственик на животновъдни обекти с № 

3000-0191 в землището на гр. Враца и № 3667-0016, в землището на с.Добри дол, общ. Лом, обл. 
Монтана с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ притежава 123,75 ЖЕ за биологични животни в землището на гр.Враца. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят има право на 17 350,000 дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория 
от ОПФ с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади. Същият има наета, арендувана и лична 
земеделска земя с НТП – пасища, мери и ливади с площ 8349,479дка., от които ОПФ с НТП – пасища, 
мери и ливади които са с площ 776,758дка. При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ 

комисията предлага правоимащото лице да получи следните имоти:  

 - имот с №086023 – с площ -55.339дка., в землището на с.Чирен; 

  - имот с№086019 – с площ 20.749дка., в землището на с.Чирен; 

 - имот № 086068 /стар идентификационен номер/ - с площ - 391дка., в землището на с. Чирен 

от списъка за индивидуално ползване в последствие разделен на новообразуваните имоти с 
номера, както следва: 

  - имот № 086114 – с площ 74.983дка.; 
  - имот №086117 – с площ 11.830дка.; 
  - имот №086118 – с площ 304дка. 
 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ : 

Поради недостиг на свободни площи от ОПФ за разпределение и на основание чл. 37и, ал. 7 от 
ЗСПЗЗ е необходимо да бъде отправено искане до съседни общини за предоставяне на пасища, мери и 

ливади за ползване. 

     Предлага на Кмета на Община Враца да сключи договор за наем със собственици или ползватели 

на животновъдни обекти, желаещи да наемат имоти от разпределените им по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал.7 

на ЗСПЗЗ, за срок от пет стопански години, след заплащане на наемната цена за първата стопанска 
година.  

Предлага сключването на договорите за стопанската 2017/2018 година да започне от 01.10.2017 г., 
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след предоставяне на документ, удостоверяващ заплащането на наемната цена. 

За годишна наемна цена да се приеме средно годишно рентно плащане за имоти по НТП пасища, 
мери и ливади в размер на 5-10 лв./дка., определено от Областна Дирекция „Земеделие” – Враца от 
2016/2017г.  

Настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 - 

дневен срок от обявяването му пред Районен съд град Враца. Обжалването не спира изпълнението на 
протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ да се постави на информационното табло в 
сградата на общинска администрация и да бъде публикуван на интернет страницата на Община Враца. В 

3 – дневен срок от обявяването му всички ползватели да бъдат уведомени писмено за извършеното 
разпределение. 

 

 

К О М И С И Я :  

 

Председател:   Петя Велкова:       /п/ 

 

 

Членове:  1. Юлиана Йошовска:    /п/ 

   

   2. Силвия Коларова:      /п/ 

 

   3. Ралица Владинова:     /п/ 

 

 

   4. Георги Кръстев:        /п/ 

 

 


