
   

 

 

    ДOКЛАД 

 гр.Враца-22.10.2009г. 

 ОТНОСНО: Непостигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 от Закона за 
собствеността и    ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между арендаторите, за 
разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище село Чирен, административно 
териториална единица към Община Враца. 

   Уважаема Г-жа Кръстева, 

 
В Протокол от 08.09.2009 год. на комисия определена със Заповед № 1039 от 02.09.2009 год. на 

Кмета на Община Враца е формализирано непостигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между 
арендаторите, за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище село Чирен, 
административно териториална единица към Община Враца. Поради това комисията предлага служебно 
разпределение на масивите в землището на с. Чирен за ползване през стопанската 2009 – 2010 год.,което 
разпределение е извършено въз основа на представени от ползвателите анкетни карти и справки от 
информационната система- ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и 
гори“ Враца към 30.09.2009 год. и е оформено като приложение неразделна част от доклада. 

 
     І. Масиви от 020001 до 126026 (от втори до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в          
землището на село с.Чирен, състоящи се от 29620.778 дка ,от тях обработваема 27193.031 дка СЕ    
РАЗПРЕДЕЛЯТ за ползване през стопанската 2009 – 2010 година между ползвателите ЕТ" Цветан 
Атанасов-Темпо Реал", "Нивего”ООД,  "Биос-талвег”-М.Ценова", „Агро Тера Север”АД, Мега 
Груп”ЕООД,Румен Георгиев Цендов, Георги Петров Георгиев, Константин Ангелов Георгиев, Иван 
Ангелов Георгиев,Валентин Радков Камберов,Венцислав Николов Маринов,Димитър Любенов Иванов, 
Невелин Панталеев Панталеев,Венелин Николов Иванов,Георги Николов Иванов, съгласно Доклад от 
22.10.2009 год. на Комисия определена със Заповед № 1046 от 02.09.2009 год., на Кмета на Община 
Враца, а именно, както следва: 

1. ЛИЦА регистрирани като ЕТ или ЮЛ 
ЕТ" Цветан Атанасов-Темпо Реал",, със седалище и адрес на управление гр. Враца, 

ул. „Родопи”№3,ап.1,ет.1, БУЛСТАТ 106034882, представляван от Цветан Николов  Атанасов, - 1086 бр. 
имоти с общо 11474.959 дка, от тях обработваема-11215.719 дка. 

 
"Нивего”ООД, със седалище и адрес на управление с.Чирен, ул.”Г.Димитров”№15, БУЛСТАТ 
106578407, представлявано от Никола Иванов Ценов - общо 145 бр.имоти с 1714.436 дка, от тях 
обработваема 1706,139 дка 

 
"Биос-Талвег”-М.Ценова", със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.”Кетхудова” №18,ет.2, 
БУЛСТАТ:816007584, представляван от Тошко Петров Тодоров , - общо 2 бр.имоти с 11.794 дка, от 
тях обработваема 11.794 дка. 

 
   Мега Груп”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, 
   бул.Дондуков”№86,бл.38,вх.А,ап.3, БУЛСТАТ:106620016, 

             представляван от Десислава Максимова Ангелова , - общо 83 бр.имоти с 884.473 дка, от тях 
            обработваема 875,864 дка. 
 
         „Агро-Тера-Север”АД, със седалище и адрес на управление гр.София ,ул.”Златовръх”№1 
          БУЛСТАТ:175064402      представляван от Константин Цеков Кърлов, - общо 4 бр.имоти     

    с 62,540 дка, от тях обработваема 62,540 дка. 
          2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 
Румен Георгиев Цендов, ЗП, БУЛСТАТ 6809061861, с адресс.Чирен,ул.”9-ти септември”№39, 25 
бр.имоти с общо 294.090 дка, от тях обработваема- 211,499 дка. 
Георги Петров Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7810251880, с.Чирен,ул.”Янтра” №13 общо 21 бр. имоти с 
194.02 дка, от тях обработваема 187,518 дка. 
Константин Ангелов Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7905281903 с адрес гр. Мездра, 
ул. „Д.Благоев”№10,вх.Б,ап.5,  с адрес гр.Враца,  
общо 1 бр. имоти с 6,492 дка,от тях обработваема 6,492 дка. 
 
 
 
 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@bsbg.net 

 



 
 
 
Иван Ангелов Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7710171903, с адрес гр.Мездра,  
ул. „Л.Каравелов”№3.– общо 1 бр. имоти с 8.8 дка,от тях обработваема 8.8 дка. 
 
Валентин Радков Камберов, ЗП, БУЛСТАТ 7302140026, с адрес гр.Враца,  
жк.Младост,бл.9,вх.А,ап.12,ет.3, общо 1 бр. имоти с 11,799 дка,от тях обработваема 11,799 дка. 

 
Венцислав Николов Маринов ЗП, БУЛСТАТ 7008162000, с адрес гр.Враца,  
Ул.”Екз.Йосиф”№46,вх.А,ап.14, общо 1 бр. имоти с 14.499 дка,от тях обработваема 14.499 дка. 
 
 Димитър Любенов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 5611071861, с адрес с.Чирен,  
ул. „9-ти септември”№35– общо 15 бр. имоти с 138.050 дка,от тях обработваема 136.043 дка. 
 
   Невелин Панталеев Панталеев ЗП, БУЛСТАТ 7201311985, с адрес гр.Враца,  
жк. „Дъбника” 25,вхЖ,ап.148,ет.5– общо 7 бр. имоти с 81.216 дка,от тях обработваема 77.913 дка. 
 
  Венелин Николов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 7208131882, с адрес гр.Враца,  
жк. „Дъбника” 22,вх.В,ап.49– общо 10 бр. имоти с 115.580 дка,от тях обработваема 115.580 дка. 
 
     Георги Николов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 7501191860, с адрес гр.Враца,  
жк. .”Дъбника”22,вх.В,ап.49– общо 107 бр. имоти с 1115,663 дка,от тях обработваема 1077. 058 дка. 
 
     Георги Цветков Стоянов ЗП, БУЛСТАТ 5908221946, с адрес гр.Враца,  
ул. „братя Миладинови”№1,бл.1,вх.А,ап.9.– общо 121 бр. имоти с 1830.982 дка, 
от тях обработваема 1781.016. дка. 
 
ІІ. Разпределението се извършва въз основа на справки от информационната система 
 -ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 
год.представени от посочените в т.І ползватели или от ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 год. 
 
ІІІ. За земеделски имоти части от горепосочените масиви, и масиви, не попадащи в  служебното 
разпределение по масиви, които горепосочените лица ползват без правно основание (без договори за 
аренда или наем, или друг документ удостоверяващ право на ползване), същите са длъжни да внесат 
годишно рентно плащане, в размер на 15 лева на дка, по посочената в упоменатата заповед банкова 
сметка.    

• ЗАБЕЛЕЖКА: ЗП не са предоставили анкетни карти и разпределението е въз основа на справки от 

информационната  система ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ-предоставени от ОС”Земеделие”Враца 

• Приложение към настоящата Доклад за служебно разпределение на масиви земеделски 

земи за ползване-табличен вид. 
• КОМИСИЯ В СЪСТАВ:  
•  
• ПРЕДСЕДАТЕЛ-Диан Иванов Дамянов: 
• ЧЛЕНОВЕ: 
• 1.Десислава Иванова Цупарска: 
• 2.Сашо Иванов Илиев: 
• 3.Ели Ангелова Георгиева: не участва – /в отпуск/ 
• 4.Лидия Василева-ОС „ЗЕМЕДЕЛИЕ”:  
•  

 

 
  

 


