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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:   
               

          МАРИЯ ПОПОВА – ЗАМ.-КМЕТ 

               ЗА КМЕТ ОБЩИНА ВРАЦА 

          /съгл. Заповед № 912/22.05.2018 г./ 

       
 

      П Р О Т О К О Л 

  
Днес, 23.05.2018 г., на основание чл.37и, ал. 6 във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл.100, ал. 1 и ал. 3 от правилника за прилагането му, в изпълнение на 
Решение № 718 по протокол № 48/27.02.2018 г. на ОБС – Враца и Заповед № 731/02.05.2018 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 „Общинска собственост“  

 Членове: 
1. инж. Юлиана Йошовска – Гл. експерт ЗГ 

2. Силвия Коларова – Гл. юрисконсулт 
3. Ралица Владинова – юрисконсулт 
4. Емил Евтимов – Техник горско стопанство в звено ДДСГСЛР 

  

 Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Враца, се събра в 10:00 ч. 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 Българската агенция 
по безопасност на храните /БАБХ/ и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание 
пасища, мери и ливади.  

 На основание чл. 100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, комисията започна своята работа след като всички 

членове представиха на председателя декларация, че не са „свързано лице“ по смисъла на Търговския 
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закон с лицата, участници в процедурата или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления в периода от 01.03.2018 г. до 
12.03.2018 г. и констатира, че са постъпили общо 39 броя заявления от лица, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответните или съседни землища на населени места на територията на 
Община Враца с придружаващи документи, както следва: 
        1. Радосвета Стоичкова Декова за землището на с.Лиляче, със заявление                           вх. № 9400-

0-3071/01.03.2018г. 
2. „ТИНЧЕВ – ТЕРА ФАРМ“ ЕООД за землището на с.Веслец, със заявление                         вх. № 

2600-690/01.03.2018г. 
3. „ВИП АГРО МИЛК“ ООД за землището на с.Руска Бела, със заявление                           вх. № 

2600-683/01.03.2018г. 
4. Мая Стоянова Ценова за землището на с.Три кладенци, със заявление                             вх. № 

9400-0-31265/02.03.2018г. 
5. Цветелин Литков Цеков за землището на с.Върбица, със заявление                                 вх. № 

9400-0-3112/02.03.2018г. 
6. Галя Валентинова Банчева за землището на гр.Враца, със заявление                                  вх. № 

9400-0-3099/02.03.2018г.  

7. Емил Петков Нинов за землището на с.Власатица, със заявление                                    вх. № 

9400-0-3184/06.03.2018г. 
8. Младен Димитров Иванов за землището на с.Враца, със заявление                                      вх. № 

9400-0-3180/06.03.2018г. 
9. Ивайло Бориславов Кирилов за землището на с.Власатица, със заявление                            вх. № 

9400-0-3151/06.03.2018г. 
10. Симеон Данаилов Живков за землището на с.Лиляче, със заявление                               вх. № 

9400-0-3146/06.03.2018г. 
11. Иван Любенов Нинов за землището на с.Баница, със заявление                                      вх. № 

9400-0-3159/06.03.2018г. 
12. Катя Георгиева Каваленова за землището на с.Мраморен, със заявление                            вх. № 

9400-0-3209/06.03.2018г 
13. Спас Найденов Спасов за землището на гр.Враца, със заявление                                   вх. № 

9400-0-3269/07.03.2018г 
14. Росен Антонов Антонов за землището на гр.Враца, със заявление                                   вх. № 

9400-0-3276/07.03.2018г 
15. Пламен Златков Иванов за землището на с.Горно Пещене, със заявление                         вх. № 

9400-0-3267/07.03.2018г. 
16. Ивайло Пламенов Иванов за землището на с.Челопек, със заявление                              вх. № 

9400-0-3263/07.03.2018г. 
17. “ЕВРОБУЛ“ ООД за землището на с.Чирен, със заявление вх. № 9400-0-3292/07.03.2018г. 
18. Вера Йорданова Митрова за землището на с.Лютаджик, със заявление                            вх. № 

9400-0-3306/08.03.2018г. 
19. Румен Георгиев Цендов за землището на с.Чирен, със заявление                                   вх. № 

9400-0-3380/09.03.2018г. 
20. „КОННИЦИТЕ“ ЕООД за землището на с.Згориград, със заявление                              вх. № 

2600-767/09.03.2018г. 
21. „ИКАРСТ“ ООД за землището на с.Згориград, със заявление вх. № 2600-766/09.03.2018г. 
22. Красимир Петров Каменов за землището на с.Згориград, със заявление                             вх. № 

9400-0-3376/09.03.2018г. 
23. Невелина Йотова Каменова за землището на с.Згориград, със заявление                            вх. № 

9400-0-3377/09.03.2018г 
24. Петя Красимирова Харизанова за землището на с.Згориград, със заявление                        вх. 

№ 9400-0-3375/09.03.2018г 
25. „КЕНТАВЪР – 2015“ ЕООД за землището на с.Згориград, със заявление                         вх. № 
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2600-764/09.03.2018г. 
26. Илия Петров Каменов за землището на с.Лютаджик, със заявление                                  вх. № 

9400-0-3374/09.03.2018г. 
27. Румяна Иванова Каменова за землището на с.Лютаджик/ с.Згориград, със заявление                   

вх. № 9400-0-3373/09.03.2018г. 
28. Калин Василев Петров за землището на с.Костелево, със заявление                                 вх. № 

9400-0-3372/09.03.2018г. 
29. Лиляна Христова Върбанова за землището на с.Долна Бешовица, със заявление                    вх. 

№ 9400-0-3346/09.03.2018г. 
30. Петя Спасова Найденова за землището на гр.Враца, със заявление                                  вх. № 

9400-0-3388/09.03.2018г. 
31 Ангелчо Василов Вълов за землището на с.Тишевица, със заявление                                вх. № 

9400-0-3389/09.03.2018г. 
32. Румен Динков Цветков за землището на с.Девене, със заявление                                    вх. № 

9400-0-3390/09.03.2018г. 
33. Ивайло Петров Георгиев за землището на с.Лютаджик, със заявление                               вх. № 

9400-0-3409/12.03.2018г. 
34. Веселин Тодоров Печенийски за землището на с.Лиляче, със заявление                                вх. 

№ 9400-0-3420/12.03.2018г. 
35. Румен Петров Тодоров за землището на с.Голямо Пещене, със заявление                              вх. 

№ 9400-0-3457/12.03.2018г. 
36. Димитър Георгиев Тодоров в землището на с.Тишевица, със заявление                            вх. № 

9400-0-3482/12.03.2018г. 
37. „СПЕКТ“ ЕООД за землището на с.Костелево, със заявление вх. № 2600-781/12.03.2018г. 
38. Камелия Николова Василева за землището на гр.Враца, със заявление                              вх. № 

9400-0-3481/12.03.2018г. 
39. Дойчин Любомиров Ганев за землището на с.Лиляче, със заявление                                  вх. № 

9400-0-3480/12.03.2018г. 
 

 

 I. Комисията разгледа постъпилите по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ заявления от собственици на 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с 
приложените към тях документи и констатира, че в зависимост от животновъдния обект за землището на 
община Враца са подадени както следва: с.Лиляче – 5бр.; с.Веслец – 1бр.; с.Руска Бела – 1бр.; с.Три 

кладенци – 1бр.; с.Върбица – 1бр.; гр.Враца – 6бр.; с.Власатица – 2бр.; с. Баница – 1бр.; с.Мраморен – 

1бр.; с.Горно Пещене – 1бр.; с.Челопек – 1бр.; с.Лютаджик – 4бр.; с.Чирен – 1бр.; с.Згориград – 8бр.; 
с.Косталево – 2бр; с.Долна Бешовица – 1бр.; с.Тишевица – 2бр.; с.Девене – 1бр.; с.Голямо Пещене – 1бр.  
     

   ІІ. Комисията след разглеждане на подадените заявления с приложенията към тях, констатира, че 
съдържат всички необходими приложения и пристъпи към разглеждане на индивидуална подробна 
справка за отглеждания вид, брой и категория животни в съответния обект с епизодично значение (ОЕЗ) 
и регистрираните ПМЛ за всяко подадено заявление, след което определи, кой ще допусне до участие в 
разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 

1. РАДОСВЕТА СТОИЧКОВА ДЕКОВА, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3051-0011, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Лиляче, притежава общо 60.8 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право 
да получи допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 379.203дка., приравнени към 

категория I - VII. Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че ползва имоти с 
НТП - пасища, мери и ливади в размер на 519.124дка., по договори от 25.07.2013г., с изтичащ срок на 
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действие за землището на село Лиляче. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство. 
 При разпределението на пасища, мерите и ливадите от ОПФ в землището на село Лиляче, 
ЕКАТТЕ 43712, комисията предлага правоимащото лице да получи следните имоти: 

 

 с. Лиляче, ЕКАТТЕ 43712 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

 

2. „ТИНЧЕВ-ТЕРА ФАРМ“ ЕООД, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3053-0075, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Веслец притежава, общо 118,7 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 349,508дка., приравнени към категория I - VII.  

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

 

с.Веслец, ЕКАТТЕ 10789 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 147095 Ливада 6.583 „Дъртия плет“ 5 

2 147108 Ливада 3.342 „Дъртия плет“ 5 

3 147055 Ливада 2.513 „Дъртия плет“ 5 

4 147075 Ливада 1.710 „Дъртия плет“ 5 

5 147103 Ливада 3.094 „Дъртия плет“ 5 

6 147102 Ливада 3.161 „Дъртия плет“ 5 

7 147101 Ливада 3.327 „Дъртия плет“ 5 

8 147099 Ливада 1.070 „Дъртия плет“ 5 

9 147056 Ливада 2.119 „Дъртия плет“ 5 

10 147096 Ливада 1.991 „Дъртия плет“ 5 

11 147054 Ливада 1.701 „Дъртия плет“ 5 

12 147021 Ливада 4.049 „Дъртия плет“ 5 

13 147013 Ливада 3.617 „Дъртия плет“ 5 

14 147111 Ливада 3.175 „Дъртия плет“ 5 

15 147109 Ливада 2.463 „Дъртия плет“ 5 

16 147127 Ливада 4.313 „Дъртия плет“ 5 

17 147107 Ливада 1.968 „Дъртия плет“ 5 

18 147129 Ливада 1.967 „Дъртия плет“ 5 

19 147105 Ливада 2.776 „Дъртия плет“ 5 

20 147130 Ливада 1.480 „Дъртия плет“ 5 

21 147104 Ливада 1.133 „Дъртия плет“ 5 

22 147098 Ливада 1.467 „Дъртия плет“ 5 

23 203004 Пасище, мера 451.929 „Край село“ 9 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 051053 Ливада 1,000 „Скъта“ 5 

2 058022 Ливада 2,268 „Пиянското“ 5 

3 056014 Ливада 2,159 „Грамчова махала“ 6 
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3. „ВИП АГРО МИЛК“ ООД собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни 

№ 3148-0120, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на с.Руска 
Бела. Към датата на подаване на заявление по чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, както и към датата на провеждане 
на заседанието на комисията, фирмата няма регистриран животновъден обект в землището на Община 
Враца, поради което заявлението не се уважава. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ заявителят има 
право да участва в търг за отдаване под наем за 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ за останалите 
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, след окончателното разпределение по 
процедурата, като поема задължение да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. В търга 
ще се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 

4. МАЯ СТОЯНОВА ЦЕНОВА, собственик на животновъден обект  с пасищни селскостопански 

животни № 3072-0249, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Три кладенци, притежава общо: 80,0 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 260,123дка., имоти приравнени 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 396,32дка., по договор от 30.07.2013г., с изтичащ срок на действие за 
землището на село Три кладенци. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство.  

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

 

с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119 общ. Враца, представляващи имот с номера, както следва:  

 

5. ЦВЕТЕЛИН ЛИТКОВ ЦЕКОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3056-0227, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Върбица, притежава общо: 4,0 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери 

и ливади от ОПФ допълнителни в размер на 4,960дка., имоти приравнени 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 88,881дка., по договори от 30.07.2013г., и 05.03.2014г., с изтичащ срок на 
действие за землището на село Върбица. Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство.  

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

 

с.Върбица, ЕКАТТЕ 73119 общ. Враца, представляващи имот с номера, както следва:  

 

6. ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА БАНЧЕВА собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3000-0306, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
гр.Враца, притежава – 23.15 ЖЕ. Наети имоти по договор с общината - 311,567дка. Съгласно 

4 000200 Ливада 1,917 „Салаша“ 5 

5 000241 Пасище, мера 2,421 „Девенска махала“ 6 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 023007 Пасище, мера 159,559 „Ливагето“ 3 

2 023010 Пасище, мера 236,761 „Ливагето“ 3 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 238015 Пасище, мера 31,652  „Равнището“ 7 

2 234021 Пасище, мера 57,229  „Бриша“ 8 
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разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят няма право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ, 

тъй като площта на ползваните по правно основание собствени/наети пасища, мери и ливади съответства 
на броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и на правоимащия не следва да се 
разпределят допълнителни такива. 
 На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ заявителят има право да участва в търг за отдаване под 
наем за 1/ една/ стопанска година /2018-2019/ за останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, след окончателното разпределение по процедурата, като поема задължение да 
ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. В търга ще се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

7. ЕМИЛ ПЕТКОВ НИНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 

3041-0156, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на с.Власатица, 
притежава – 12.65 ЖЕ. Наети имоти по договор с общината - 60,171дка. Съгласно разпоредбите на 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят няма право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ, тъй като площта 
на ползваните по правно основание собствени/наети пасища, мери и ливади съответства на броя и вида 
на регистрираните пасищни селскостопански животни и на правоимащия не следва да се разпределят 
допълнителни такива. 
 На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ заявителят има право да участва в търг за отдаване под 
наем за 1/ една/ стопанска година /2018-2019/ за останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, след окончателното разпределение по процедурата, като поема задължение да 
ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. В търга ще се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

8. МЛАДЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3000-0151, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
гр.Враца, притежава общо: 46.3 ЖЕ и съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да 
получи допълнително пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 527,715дка., имоти приравнени от I до 
VII категория. 

Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че ползва имот с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 18,900дка., по договор от 05.03.2014г., с изтичащ срок на действие за 
землището на гр.Враца. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидата има предимство.  

При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице 
да получи следния имот: 

 

гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, представляващ имот с номер, както следва:  

 

 

9. ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ КИРИЛОВ собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3041-0132, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Власатица, притежава общо: 48.2 ЖЕ и съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
има право да получи допълнително пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 623,801дка., имоти 

приравнени от I до VII категория. 
Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че ползва имот с НТП - пасища, 

мери и ливади в размер на 99,199дка., по договор от 14.11.2013г., с изтичащ срок на действие за 
землището на с.Власатица. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидата има предимство.  

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

 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.140.6 Пасище, мера 18.900 „Смаево поле“ 3 
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с.Власатица, ЕКАТТЕ 11555 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

 

с.Бели извор ЕКАТТЕ 03438 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва: 

 

 

10. СИМЕОН ДАНАИЛОВ ЖИВКОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3051-0619, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Лиляче, притежава общо 22,6 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи допълнителни 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 258,054дка., приравнени към категория I - VII.  

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

 

с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712 общ. Враца, представляващи имот с номера, както следва:  

  

11. ИВАН ЛЮБЕНОВ НИНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3077-0291, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Баница, притежава общо 0,300 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 4,500дка., приравнени към категория I - VII.  

 При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице 
да получи следния имот:  
 

с.Баница, ЕКАТТЕ 02590 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

12. КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАВАЛЕНОВА собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3054-0296, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Мраморен, притежава общо: 34.80 ЖЕ и съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.4 от 
ЗСПЗЗ има право да получи допълнително пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 249.410дка., 

имоти приравнени от I до VII категория. 
Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че ползва имот с НТП - пасища, 

мери и ливади в размер на 484,797дка., по договори от 14.11.2013г. и 05.03.2014г. с изтичащ срок на 
действие за землището на с.Мраморен. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000015 Пасище, мера 99.199 „Пашин дол“ 7 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 030001 Пасище, мера 79.616 „Цонковото“ 10 

2 030010 Пасище, мера 15.799 „Цонковото“ 10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 099006 Пасище, мера 8,100 „Стефанова кория“ 9 

2 103009 Пасище, мера 8,199 „Стефанова кория“ 9 

3 000328 Пасище, мера 86,116 „Край село“ 9 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000440 Пасище, мера 2,491 „Могилките“ 4 
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При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице 
да получи следните имоти: 

 

   с.Мраморен, ЕКАТТЕ 11555 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва: 

 

13. СПАС НАЙДЕНОВ СПАСОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3000-0003, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
гр.Враца, притежава общо 30.45 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 456.750дка., приравнени към категория I - VII.  

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

 

с.Враца, ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

14. РОСЕН АНТОНОВ АНТОНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3000-0003, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
гр.Враца, притежава общо 25,2 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи допълнителни 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 126,443дка., приравнени към категория I - VII.  

 При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ, комисията предлага правоимащото лице 
да получи следния имот:  
 

с.Враца, ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

 

15. ПЛАМЕН ЗЛАТКОВ ИВАНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3052-0151, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Горно Пещене, притежава общо 43,35 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 551,799дка., приравнени към категория I - VII.  

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

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 
000609 Пасище, мера 37,985 

„Бранището“ 
6 

2 
000676 Пасище, мера 22,398 

„Езерото“ 
6 

3 
045007 Пасище, мера 50,476 

„Бърдо“ 
10 

4 
057005 Пасище, мера 53,948 

„Бърдо“ 
10 

5 
045004 Пасище, мера 126,637 

„Бърдо“ 
10 

6 
045006 Пасище, мера 34,854 

„Бърдо“ 
10 

7 
057010 Пасище, мера 158,499 

„Бърдо“ 
10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.691.11 Пасище, мера 14,383 „Брадичков лъг“ - 

2 12259.22.9 Пасище, мера 89,207 „Падина“ - 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.783.7 Пасище, мера 2,428 „Мало крайще“ - 
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с.Горно Пещене, ЕКАТТЕ 16897 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

 

16. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3093-0184, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Челопек, притежава общо 15,00 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 43,590дка., приравнени към категория I - VII.  

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

 

с.Челопек, ЕКАТТЕ 80311 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

17. „ЕВРОБУЛ“ ООД с управител Николай Станчев Мирчев собственик на животновъден обект с 
пасищни селскостопански животни № 3051-0613, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ в землището на с.Лиляче, притежава общо: 50,85 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има 
право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 624,439дка., от I до VII категория. 
Заявителят има наета земеделска земя с НТП - пасища, мери или ливади с обща площ 232,613дка. 

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

 

с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва: 

 

18. ВЕРА ЙОРДАНОВА МИТРОВА собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3038-0030 регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Лютаджик. Животновъдният обект е върху поземлен имот от ОПФ с НТП – пасище, мера с 
идентификационен номер №019076. Заявителят притежава общо 28,55 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от 
ЗСПЗЗ има право да получи пасища мери и ливади от ОПФ.  

 Съгласно преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ в параграф 2 има изменение на същия 
, публикувано в държавен вестник бр.61 от 2016. (По смисъла на този закон „Животновъден обект“ е 
обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се 
отглеждат пасищни селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 083018 Ливада 9,804 „Мазния дол“ 4 

2 087006 Ливада 6,390 „Напоя“ 5 

3 097002 Ливада 4,805 „Вълньовица“ 4 

4 163006 Пасище, мера 25,379 „Копана могила“ 4 

5 000224 Пасище, мера 87,461 „Копана могила“ 4 

6 000068 Пасище, мера 179,199 „Шулен“ 3 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 003021 Ливада 2,288 „Гергов кладенец“ 10 

2 003038 Ливада 0,623 „Гергов кладенец“ 10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 104002 Пасище, мера 41,378 „Мостийско поле“ 9 

2 158002 Пасище, мера 185,001 „Грамада“ 9 

3 000143 Пасище, мера 100,372 „Край село“ 9 
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начин на трайно ползване пасище, мера). Поради тази причина, заявителят има проблем с изчертаване 
на имоти ОПФ в Интегрираната система за административен контрол (ИСАК) към МЗХГ.  

Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - 

пасища, мери и ливади в размер на 5,142дка., по договор от 04.10.2010г., с изтекъл срок на действие за 
землището на с.Лютаджик. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство.  

При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице 
да получи следните имоти, в случай на разрешаване на казуса и допускането му до изчертаване на имоти 

ОПФ в ИСАК в противен случай, няма да се стигне до разпределение на долупосочените имоти: 

 

с.Лютаджик, ЕКАТТЕ 44728 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва: 

 

19. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕНДОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3050-0150, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Чирен, притежава общо 90,6 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи допълнителни 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 963,040дка., приравнени към категория I - VII.  

Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - 

пасища, мери и ливади в размер на 200,567дка., по договори от 05.03.2014г., с изтичащ срок на действие 
за землището на с.Лиляче и с.Чирен. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

с.Чирен ЕКАТТЕ81400 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

20. „КОННИЦИТЕ“ ЕООД с управител Красимир Петров Каменов наемател на животновъден обект   
№ 3042-0222 в землището на с.Згориград. Към датата на подаване на заявление по чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, 
както и към датата на провеждане на заседанието на комисията, лицето няма регистрирани пасищни 

селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ, поради което заявлението 
не се уважава.  
 На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, заявителят има право да участва в търг за отдаване под 
наем за 1/ една/ стопанска година /2018-2019/ за останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, след окончателното разпределение по процедурата, като поема задължение да 
ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. В търга ще се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

 

21. „ИКАРСТ“ ООД с управител Красимир Петров Каменов ползвател на животновъден обект с 
пасищни селскостопански животни, № 3042-0222, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ в землището на гр.Враца, притежава – 9,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 029033 Ливада 3,470 „Глухарка“ 5 

2 033013 Ливада 1,672 „Бегов дол“ 5 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000318 Пасище, мера 87,142 „Мъчи душ“ 9 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 086064 Пасище, мера 113,425 „Малорадска могила“ 9 
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заявителят има право на приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на трайно 
ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 71,904дка. по договор от 01.12.2015г., с изтичащ срок на действие за 
землището на на гр.Враца. 

Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство.  
При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да 

получи следните имоти:  

 

гр.Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

22. КРАСИМИР ПЕТРОВ КАМЕНОВ, собственик на животновъден обект в землището на с.Згориград 

№ 3042-0222 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава 96 броя коне 96,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят има право 
на 1608дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на трайно ползване – 

пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 311,656дка., по договори от 26.05.2010г., и 17.09.2015г., с изтичащ срок на 
действие за землището на гр.Враца и с.Згориград. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 
кандидатът има предимство.  

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

 

гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

с.Згориград ЕКАТТЕ 30606 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

23. НЕВЕЛИНА ЙОТОВА КАМЕНОВА, наемател на животновъден обект в землището на с.Згориград 
№ 3042-0222 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ притежава 10 броя коне 10,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ заявителят има право 
на приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на трайно ползване – пасища, мери и 

ливади. 

 Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 175,080дка., по договори от 26.05.2010г., и 17.09.2015г., с изтичащ срок на 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 156006 Пасище, мера 12,264 „Двете планини“ 

 

10 

2 128009 Пасище, мера 4,612 „Умарски бряг“ 9 

3 128005 Пасище, мера 7,101 „Умарски бряг“ 9 

4 155002 Пасище, мера 18,777 „Орешака“ 8 

5 088028 Пасище, мера 3,098 „Генков дудак“ 8 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 936001 Пасище, мера 266,628 „Зебрец“ 9 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 051002 ливада 8,153 „Рупето“ 8 

2 051016 ливада 11,001 „Рупето“ 8 

3 051018 ливада 4,340 „Рупето“ 8 

4 051026 ливада 21,534 „Рупето“ 8 
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действие за землището на с.Згориград. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

с.Згориград ЕКАТТЕ 30606 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

24. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ХАРИЗАНОВА, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3042-0310, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Згориград притежава 108 броя коне 108,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
заявителят има право на 1620дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на 
трайно ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 1150,842дка., по договор от 01.12.2015г., с изтичащ срок на действие за 
землището на с.Паволче и гр.Враца. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

с.Паволче ЕКАТТЕ 55070 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

гр.Враца ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

25. „КЕНТАВЪР -2015“ ЕООД с управител Людмила Илиева Петрова, собственик на животновъден 

обект с пасищни селскостопански животни № 0300-0308, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ в землището на с.Згориград притежава – 142,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 050029 ливада 2,892 „Зебрец“ 8 

2 050030 ливада 3,500 „Зебрец“ 8 

3 050050 ливада 2,290 „Зебрец“ 8 

4 050067 ливада 10,567 „Зебрец“ 8 

5 050070 ливада 7,048 „Зебрец“ 8 

6 050081 ливада 16,073 „Зебрец“ 8 

7 050085 ливада 6,889 „Зебрец“ 8 

8 050093 ливада 1,436 „Зебрец“ 8 

9 050116 ливада 5,999 „Зебрец“ 8 

10 050121 ливада 3,635 „Зебрец“ 8 

11 050122 ливада 2,333 „Зебрец“ 8 

12 050037 Пасище, мера 71,935 „Глава“ 8 

13 050056 Пасище, мера 32,490 „Зебрец“ 8 

14 050120 Пасище, мера         7,999 „Зебрец“ 8 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000436 Пасище, мера 118,621 „Церово ливаге“ 8 

2 000434 Пасище с храсти 102,977 „Церово ливаге“ 8 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 937001 ливада 745,124 „Змейов дол“ 8 

2 936014 ливада 184,133 „Зебрец“ 8 
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заявителят има право на 2130дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на 
трайно ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 1323,330дка., по договори от 20.11.2015г., с изтичащ срок на действие за 
землището на  с.Паволче и гр.Враца. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

гр.Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

26. ИЛИЯ ПЕТРОВ КАМЕНОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни с № 3042-0300 и №3038-0039, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Згориград, Лютаджик, притежава – 42,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
заявителят има право на 630дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с начин на 
трайно ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 500,593дка., по договори с изтичащ срок на действие за землището на 
с.Згориград, с.Паволче и с.Лютаджик. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

с.Згориград ЕКАТТЕ 30606, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 936010 Пасище, мера 671,873 „Зебрец“ 
- 

2 936012 Пасище, мера 92,654 „Зебрец“ 
- 

3 918010 Пасище, мера 111,804 „Зебрец“ 
- 

4 918007 Пасище, мера 447,009 „Зебрец“ 
- 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 002056 ливада 4,061 „Кравая“ 8 

2 002065 ливада 3,136 „Кравая“ 8 

3 002072 ливада 2,000 „Кравая“ 8 

4 003034 ливада 0,398 „Кравая“ 8 

5 004016 ливада 4,214 „Кравая“ 8 

6 004022 ливада 9,796 „Смърдеяко“ 8 

7 004028 ливада 2,998 „Смърдеяко“ 8 

8 004040 ливада 1,729 „Смърдеяко“ 8 

9 004074 ливада 3,194 „Кравая“ 8 

10 004084 ливада 2,150 „Кравая“ 8 

11 004086 ливада 6,748 „Кравая“ 8 

12 004116 ливада 5,288 „Кравая“ 8 

13 005075 Пасище, мера 13,771 „Църквище“ 8 

14 000029 Пасище, мера 12,783 „Каличина бара“ 8 
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с.Паволче ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000378 Пасище, мера 13,994 „Сечената кория“ 8 

2 380004 Пасище, мера 18,438 „Рудината“ 8 

3 380003 Пасище, мера 153,314 „Рудината“ 8 

4 254004 Пасище, мера 18,399 „Пойето“ 8 

5 254003 Пасище, мера 43,753 „Пойето“ 8 

6 003032 Ливада 2,200 „Кълни дол“ 8 

7 005004 Ливада 3,523 „Дърводелци“ 8 

8 022023 Ливада 4,513 „Пойето“ 8 

9 022026 Ливада 7,218 „Пойето“ 8 

10 022037 Ливада 2,512 „Пойето“ 8 

11 022038 Ливада 1,660 „Пойето“ 8 

12 023001 Ливада 5,483 „Шамовица“ 8 

13 023011 Ливада 1,188 „Шамовица“ 8 

14 023014 Ливада 1,854 „Шамовица“ 8 

15 023015 Ливада 5,484 „Шамовица“ 10 

16 023025 Ливада 1,200 „Шамовица“ - 

17 023026 Ливада 1,197 „Шамовица“ 
- 

18 023029 Ливада 3,092 „Шамовица“ 
- 

19 023003 Ливада 3,410 „Шамовица“ 
- 

20 023037 Ливада 2,611 „Шамовица“ 
- 

21 023005 Ливада 2,129 „Шамовица“ 
- 

22 023057 Ливада 1,175 „Шамовица“ 
- 

23 023006 Ливада 2,897 „Шамовица“ 
- 

24 023071 Ливада 1,803 „Шамовица“ 
- 

25 023072 Ливада 1,959 „Шамовица“ 
- 

26 023073 Ливада 2,000 „Шамовица“ 
- 

27 023008 Ливада 1,131 „Шамовица“ 
- 

28 024010 Ливада 2,438 „Свинача“ 
- 

29 024012 Ливада 2,703 „Свинача“ 
- 

30 024013 Ливада 3,206 „Свинача“ 
- 

31 024028 Ливада 1,388 „Свинача“ 
- 

32 024037 Ливада 3,009 „Свинача“ 
- 

33 024040 Ливада 0,800 „Свинача“ 
- 

34 024041 Ливада 0,747 „Свинача“ 
- 

35 024043 Ливада 3,274 „Свинача“ 
- 
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с.Лютаджик ЕКАТТЕ 44728, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва: 

 

 

27. РУМЯНА ИВАНОВА КАМЕНОВА, наемател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни № 3042-0300 и №3038-0039, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в 
землището на с.Згориград  и с.Лютаджик, притежава – 118,0 ЖЕ. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
заявителят има право на 1770 дка., земеделска земя от I-VII категория или 3540 дка., земеделска земя от 
VIII -X категория от ОПФ с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно приложение към заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - пасища, 
мери и ливади в размер на 1156,141дка., по договори с изтичащ срок на действие за землището на 
с.Згориград, с.Паволче и с.Лютаджик. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство.  

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

 

 

36 024051 Ливада 4,500 „Свинача“ 
- 

37 024055 Ливада 2,399 „Свинача“ 
- 

38 025001 Ливада 5,702 „Плоча“ 
- 

39 025020 Ливада 2,417 „Плоча“ 
- 

40 025027 Ливада 3,444 „Плоча“ 
- 

41 025004 Ливада 1,526 „Плоча“ 
- 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 001001 Ливада 5,608 „Добролински плат“ 8 

2 011023 Ливада 3,168 „Игрището“ 8 

3 011025 Ливада 1,437 „Игрището“ 8 

4 011033 Ливада 3,867 „Игрището“ 8 

5 026005 Ливада 2,879 „Маховица“ 8 

6 035021 Пасище, мера 6,597 „Страшер“ 8 

7 035037 Пасище, мера 3,434 „Страшер“ 8 

8 035041 Пасище, мера 8,032 „Страшер“ 8 

9 035042 Пасище, мера 5,301 „Страшер“ 8 

10 035050 Пасище, мера 3,087 „Страшер“ 8 

11 035053 Пасище, мера 2,411 „Страшер“ 
- 

12 035058 Ливада 7,885 „Страшер“ 
- 

13 035099 Ливада 5,898 „Страшер“ 
- 

14 036050 Ливада 5,193 „Крайни дел“ 
- 

15 036062 Ливада 3,741 „Крайни дел“ 
- 

16 036070 Ливада 4,076 „Крайни дел“ 
- 

17 038001 Ливада 7,571 „Черепков рът“ 
- 



16 

 

 

гр.Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

с.Челопек ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

с. ЛютаджикЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

28. КАЛИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3047-0375, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Косталево, притежава 17,55 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер на 209,000дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ с обща площ 56,783дка. 
При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да 

получи следните имоти:  

с.Костелево ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

29. ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3143-0065, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Долна Бешовица, притежава общо 78,00 ЖЕ. Към датата на подаване на заявление по 
чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, както и към датата на провеждане на заседанието на комисията, заявителят няма 
регистриран животновъден обект в землището на Община Враца, поради което заявлението не се 
уважава. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ заявителят има право да участва в търг за отдаване под 

наем за 1/ една/ стопанска година /2018-2019/ за останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, след окончателното разпределение по процедурата, като поема задължение да 
ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. В търга ще се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

30. ПЕТЯ СПАСОВА НАЙДЕНОВА собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3000-0259, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
гр.Враца, притежава общо 17.65 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 262,751дка., приравнени към категория I - VII.  

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

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 938001 Пасище с храсти  986,393 „Зебрец“ 10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 032001 ливада  96,241 „Йолковица“ 10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 035082 ливада  53.834 „Стрешер“ 8 

2 035103 ливада 6,902 „Стрешер“ 8 

3 035029 Пасище,мера 52,035 „Стрешер“ 8 

4 035052 Пасище, мера 10,671 „Стрешер“ 8 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 065009 Ливада 8,138 „Алиев дол“ 8 

2 065017 Ливада 3,256 „Алиев дол“ 8 

3 000007 Пасище мера 8,580 „Агушов връх“ 10 
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да получи следните имоти:  

 

с.Враца, ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

31. АНГЕЛЧО ВАСИЛОВ ВЪЛОВ собственик на животновъден обект  с пасищни селскостопански 

животни №3055-0218, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Тишевица, притежава общо 8,65 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер на 203,2018дка., с категория I – VII или 260,000дка., от VIII-X 

категория.  
Съгласно Приложение № 2 от заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - 

пасища, мери и ливади в размер на 338,114дка., по договор от 10.04.2013г., с изтичащ срок на действие за 
землището на с.Тишевица и с.Оходен. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има 
предимство, но поради намаления брой животни, при разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ 

комисията предлага правоимащото лице да получи следните имоти в землището, където се намира и 

животновъдният обект, а именно:  
   

с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

32. РУМЕН ДИНКОВ ЦВЕТКОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3065-0245, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Девене, притежава общо 11,10 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери 

и ливади от ОПФ в размер на 166,500дка., приравнена земеделска земя от I-VII категория от ОПФ с 
начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади. 

Съгласно Приложение №2 от заявлението, заявителят е посочил, че е ползвал имоти с НТП - 

пасища, мери и ливади в размер на 135,120дка., по договор от 25.07.2013г., с изтичащ срок на действие за 
землището на с.Девене. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът има предимство. 

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

 

с.Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

33. ИВАЙЛО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3038-0037, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Лютаджик, притежава общо 7,2 ЖЕ. При направена подробна справка за регистрирани пасища, мери и 

ливади по вид собственост - кандидатът, няма право да му се разпределят допълнително имоти от ОПФ с 
начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, като надвишава и отдадените му за ползване имоти. 

 Заявителят има непогасени задължения по договори за имоти ОПФ към община Враца. 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.158.1 Пасище, мера 4,000 „Двете падини“ - 

2 12259.158.9 Пасище, мера 1,893 „Двете падини“ - 

3 12259.773.41 ливада 2,000 „Гламеа“ - 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 120001 Пасище, мера 25,396 „Бабин гръб“ 3 

2 000035 Пасище, мера 214,476 „Селището“ 3 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 154012 Пасище, мера 69,069 „Пасището“ 3 

2 153001 Пасище, мера 21,066 „Пасището“ 3 

3 153005 Пасище, мера 44,985 „Пасището“ 3 
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Комисията излезе с решение да не разпределя на заявителя пасища, мери и ливади, съгласно 
разпоредбите на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, както и да прекрати договора му с Община Враца, ако не заплати 

наемната цена по същия до края на стопанската година. 
 

34. ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПЕЧЕНИЙСКИ собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3051-0727, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Лиляче, притежава 24,0 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 209дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият 
има наети земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ с обща площ 104,155дка. 

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

 

с.Лиляче ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

35. РУМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3058-0138, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Голямо Пещене, притежава 19,80 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, 
мери и ливади от ОПФ в размер на 226дка., приравнена разлика от I до VII категория. Същият има наети 

земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ с обща площ 41,330дка. 
При разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да 

получи следните имоти:  

 

с.Голямо Пещене ЕКАТТЕ 15521, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

36. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3055-0226, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 

в землището на с.Тишевица, притежава 10,95 ЖЕ – биологични и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, 
изр.трето (на правоимащите 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 поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично 
животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животински единици на хектар, независимо от 
категорията на имотите). Заявителят има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 
490,00 дка. независимо от категорията. 
 Същият има наети земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ в договор с 
изтичащ срок на действие с обща площ 451,396дка. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 
кандидатът има предимство. 

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

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000286 Ливада 80,978 Пасището 10 

2 138032 Ливада 2,368 „Димин мост“ 3 

3 138031 Ливада 5,002 „Димин мост“ 3 

4 138018 Ливада 2,831 „Димин мост“ 3 

5 138010 Ливада 3,322 „Димин мост“ 3 

6 147005 Ливада 5,000 „Дъртия плет“ 5 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 032052 Ливада 3,801 „Мраморчица“ 3 

2 000427 Пасище, мера 53,997 „Бикарника“ 3 

3 000435 Пасище, мера 44,583 „Мраморчица“ 3 
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гр.Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

с.Оходен ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

Към датата на изготвяне на настоящия протокол, лицето има задължения по договори за наем с 
Община Враца. В случай на непогасяване на същите, на заявителя, няма да му бъдат разпределени по-
горе посочените имоти. 

 

37. „СПЕКТ“ ЕООД с управител Дойчин Любомиров Ганев собственик на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни №№ 3047-0386 и 3047-0392, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ в землището на с.Костелево, притежава 56,55 ЖЕ - биологични 

животни и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изр.трето (на правоимащите 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 поддържане на биологично земеделие“, 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животински единици 

на хектар, независимо от категорията на имотите). Заявителят има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер на 3010,00 дка независимо от категорията. 
 Същият има сключен договор за наем на земеделски земи от ОПФ с НТП – пасища, мери и ливади 

с площ 973,258 дка., в други съседни общини.  

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

 

с.Костелево ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

38. КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА собственик на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни № 3000-0198 в землището на гр. Враца, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, притежава общо 14,55 ЖЕ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има 
право да получи допълнителни пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 218,250дка., приравнени към 

категория I - VII.  

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

 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.831.9 Пасище, мера 31,644 „Рудината“ - 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000169 Пасище, мера 18,485 „Лалин дол“ 3 

 000174 Пасище, мера 33,989 „Лалин дол“ 3 

 000180 Пасище с храсти 36,691 „Еленин мираж“ 10 

 000223 Пасище, мера 100,323 „Гладно поле“ 3 

 000224 Пасище, мера 54,944 „Горна лъка“ 3 

 000241 Пасище, мера 133,658 „Гладно поле“ 3 

 000256 Пасище, мера 41,662 „Лалин дол“ 3 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 036030 ливада 8,671 „Солишова падина“ 10 

2 036031 ливада 78,940 „Солишова падина“ 10 

3 036032 ливада 352,237 „Солишова падина“ 10 
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с.Враца, ЕКАТТЕ 12259 общ. Враца, представляващ имот с номер, както следва:  

 

39. ДОЙЧИН ЛЮБОМИРОВ ГАНЕВ, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни №3051-0795, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на 
с.Лиляче притежава общо 9,15 ЖЕ - биологични животни и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, изр.трето (на 
правоимащите 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 
поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се 
разпределят имоти до 0,15 животински единици на хектар, независимо от категорията на имотите). 
Заявителят има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 963,490дка. независимо от 
категорията. 

Същият има наети земеделски земи с НТП - пасища, мери или ливади от ОПФ в договор с изтичащ 

срок на действие с обща площ 863,114 дка. Съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ кандидатът 
има предимство. 

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

 

с.Бели извор, ЕКАТТЕ 03438, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 
с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца, представляващи имоти с номера, както следва:  

 

Към датата на изготвяне на настоящия протокол, лицето има задължения по договори за наем с 
Община Враца. В случай на непогасяване на същите, на заявителя няма да бъдат разпределени по-горе 
посочените имоти. 

    След така направеното разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
територията на община Враца, комисията предлага на Кмета на Община Враца да сключи договори за 
наем със собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с регистрирани пасищни 

селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат 
разпределените им имоти по настоящия протокол. Договорите да се сключат по цени определени 

съгласно решение на Общински съвет – Враца, за срок от пет стопански години, считано от      01.10.2018 

г. до 30.09.2023 г., след заплащане на наемната цена за първата стопанска година.  
Протоколът е за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади и може да се обжалва по 

отношение на площта на разпределените имоти в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Кмета на Община 
Враца пред Районен съд град Враца. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 
разпореди друго. 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 12259.88.4 Пасище, мера 5,999 „Млаките“ - 

2 12259.88.18 Пасище, мера 20,442 „Млаките“ - 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 013001 Пасище, мера 23,367 „Мъртвината“ 7 

2 029022 Пасище, мера 15,979 „Смесите“ 5 

3 033029 Пасище, мера 19,706 „-------„ 10 

№ Имот № НТП Площ/дка Местност Категория 

1 000216 Пасище, мера 137,893 „Край село“ 3 

2 000172 Пасище, мера 184,601 „Край село“ 9 

3 000146 Пасище, мера 425,497 „Край село“ 9 

4 000121 Пасище, мера 56,069 „Черно поле“ 9 
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Настоящият протокол следва да бъде публикуван на интернет страницата на Община Враца, да се 
постави на информационното табло в сградата на общинска администрация и на информационните табла 
в сградите на кметствата за съответните землища за които има разпределени имоти.  

Заявителите следва да се явят в сградата на Община Враца, ет. 2, стая № 44, за сключване на 
договорите за наем, в срок до 15 юли 2018 г. Неявяване до така определената дата ще се тълкува като 
отказ от страна на съответния заявител да наеме разпределените му имоти. 

 

К О М И С И Я : 

Председател:   Петя Велкова: ………………..………… 

 

Членове:  1. Юлиана Йошовска: …....………….…. 

 

   2. Силвия Коларова: …….......……......… 

 

   3. Ралица Владинова: .......……….....…… 

 

   4. Емил Евтимов: ……………………… 

 


