
П Р О Т О К О Л  

 

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол 

№25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър 

 

 
Днес, 30.04.2018г. в община Несебър се събра комисия назначена със 

Заповед № 52/01.02.2016г. на Кмета на община Несебър,  в състав  

 Председател: Нелина Колева  –Нач.отдел „Общинска собственост“ 

Редовни членове:1. Веселин Радев – Нач.отдел „Правно обслужване“ 

        2. Даниела Тодорова - Гл.експерт  “Общ.собственост” 

                   3. Антоанета Стоева  – Ст.експерт  “Общ.собственост” 

         4. Марийка Колева – Гл.експерт“ФСО“, 

която при спазване на реда и сроковете посочени в чл.100 от ППЗСПЗЗ, да 

извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен 

фонд по землища на населените места определени за индивидуално ползване за 

стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на 

Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем на правоимащите 

лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище и 

са заявили желанието си за това. 

Членовете на комисията присъстват на заседанието и същата може да 

започне работата си. 

Председателят на комисията – г-жа Колева, уведоми членовете на 

комисията, че  в срока по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ – 10.03.2018г. са постъпили 7 

броя заявления, както следва: 

 

-с.Тънково 

1. Заявление с вх.№Н5-ОС-168/07.03.2018г. от Христо Николов 

Николов, ЕГН…………., с постоянен адрес с.Тънково, ул.“Шипка“ №9, 

собственик на животновъден обект №7357100032 /стар 8237-0031/  в с.Тънково, с 

60.75 животински единици 

2.  Заявление с вх.№Н5-ОС-170/08.03.2018г. от Димитър Дойнов Тодоров, 

ЕГН ………….., с постоянен адрес: с.Тънково, ул.“Николай Лъсков“ №29, 

собственик на животновъден обект №7357140010 /стар 8237-0042/ в с.Тънково, с 

67.35 животински единици; 

 

 
-с.Кошарица 

3. Заявление с вх.№Н5-ОС-165/06.03.2018г. от Иван Йорданов 

Йорданов, ЕГН ………….., с постоянен адрес: с.Кошарица, ул.“Първи май“ №5, 

собственик на животновъден обект №3916460041 /стар 8253-0050/ в с.Кошарица, 

с 8.1 животински единици; 

 



 

- с.Оризаре 

4. Заявление с вх.№Н5-ОС-163/06.03.2018г. от Стойчо Михнев 

Стойчев, ЕГН ……………, с постоянен адрес: с.Оризаре, ул.М.Герджиков“№10 

с регистриран  животновъден обект №5382220003 /стар 8248-0054/ в с.Оризаре, с 

30.00 животински единици; 

 

-с.Емона 

5. Заявление с вх.№Н5-ОС-164/06.03.2018г. от Тихомир Николов 

Калпаков, ЕГН …………., с постоянен адрес гр.Бургас, к-с“Меден Рудник“ 

бл.403, собственик на животновъден обект №2745470013 /стар 8252-0027/ в 

с.Емона,  с 78.40животински единици, които са за производство на месо; 

 

-гр.Свети Влас 

6. Заявление с вх.№Н5-ОС-155/28.02.2018г. от Димитър Иванов Пешев, 

ЕГН ……………, с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул.“Хан Крум“ №17,  

собственик на животновъден обект №8256-0038 в гр.Свети Влас, с 69.20 

животински единици, от които 50.60ЖЕ са за производство на месо и 18.60 ЖЕ са 

от автохонна порода; 

 

-с.Приселци 

7. Заявление с вх.№Н5-ОС-167/07.03.2018г. от Николинка Георгиева 

Белчинова, ЕГН ……………, с постоянен адрес гр.Обзор, ул.“Бриз“ №5 с 

регистриран  животновъден обект №5843190007 /стар 8251-0007/ в с.Приселци, с 

18.75 животински единици; 

 

Установи се, че всички лица подали заявления са животновъди с 

животновъдни обекти на територията на община Несебър, регистрирани в 

системата на БАБХ и като такива са правоимащи по смисъла на закона. 

Председателят, уведоми членовете на комисията, че с Решение №732 от 

Протокол №25/02.03.2018г. са определени пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, 

които следва да се предоставят за индивидуално ползване като се разпределят 

съгласно изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ между правоимащите, които 

имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище : ,, 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 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 първа до седма категория и до 40 

дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 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 животинска единица на хектар, независимо от 

категорията на имотите.“ 

 

 Предвид гореизложените изисквания, на земеделските стопани с 

регистрирани животновъдни обекти подали заявления в срока по чл.37и ал.5 от 

ЗСПЗЗ - 10.03.2018г. се полагат пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд за индивидуално пашуване, както следва: 

 1. На Христо Николов Николов, ЕГН ………….., с постоянен адрес 

с.Тънково, ул.“Шипка“ №9, собственик на животновъден обект №7357100032 

/стар 8237-0031/ в с.Тънково, с 60.75 животински единици, се полагат 911,250дка 

от І до VІІ категория или 1822,500дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на 

ползваните имоти е 288,327дка, приравнени към І до VІІ категория  имотите са на 

площ 147,906дка. По силата на договор №66/30.09.2013г. и анекс към него 

№17/21.04.2015г. 49,410дка /като от тях 7,485дка са І-VІІ категория, а 41,925дка са 

от VІІІ-Х категория - приравнени общо 28,447дка/ са със срок на действие до 

30.09.2018г. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 791,791дка от І до VІІ категория или 1583,582 дка 

от VІІІ до Х категория. 

2. На Димитър Дойнов Тодоров, ЕГН ……………, с постоянен адрес 

с.Тънково, ул.“Николай Лъсков“ №29, собственик на животновъден обект № 

7357140010 /стар 8237-0042/ в с.Тънково с 67.35 животински единици, се полагат 

1010,250дка от І до VІІ категория или 2020,500дка от VІІІ до Х категория.  

Общата площ на ползваните имоти е 796,871дка, приравнени към І до VІІ 

категория  площта на имотите е 564,211дка. По силата на договор 

№63/30.09.2013г. 68,701дка /като от тях 16,788дка са І-VІІ категория, а 51,913дка 

са от VІІІ-Х категория – приравнени общо 42,744дка/ са със срок на действие до 

30.09.2018г. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 488,783дка от І до VІІ категория или 977,566 дка от 

VІІІ до Х категория. 

3. На Иван Йорданов Йорданов, ЕГН …………….., с постоянен адрес: 

с.Кошарица, ул.“Първи май“ №5, собственик на животновъден обект 

№391640041 /стар 8253-0050/ в с.Кошарица, с 8.1 животински единици, се 

полагат  121,500дка от І до VІІ категория или 243,000дка от VІІІ до Х 

категория.  

4. На Стойчо Михнев Стойчев, ЕГН …………….., с постоянен адрес: 

с.Оризаре, ул.“Михаил Герджиков“, собственик на животновъден обект 

№5382220003 /стар 8248-0054/ в с.Оризаре, с 30.00 животински единици, се 

полагат  450,000дка от І до VІІ категория или 900,000дка от VІІІ до Х категория. 

Общата площ на ползваните имоти е 278,265дка, приравнени към І до VІІ 

категория  площта на имотите е 269,151дка. Според притежаваните животни и 

ползваните пасища, допълнително се полагат 180,849дка от І до VІІ 

категория или 361,698 дка от VІІІ до Х категория. 

5. На Тихомир Николов Калпаков, ЕГН ……………, с постоянен адрес 

гр.Бургас, к-с“Меден Рудник“ бл.403, собственик на животновъден обект 



№2745470013 /стар 8252-0027/ в с.Емона., с 78.40животински единици, които са 

за производство на месо, се полагат 1568,000 дка от І до VІІ категория или 

3136,000дка от VІІІ до Х категория.  Общата площ на ползваните имоти е 777,524 

дка. Според притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се 

полагат 790,476дка от І до VІІ категория или 1580,952 дка от VІІІ до Х 

категория. 

6. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН ……………., с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, ул.“Хан Крум“ №17,  собственик на животновъден обект №8256-

0038 в гр.Свети Влас, с 69.20 животински единици, от които 50.60ЖЕ са за 

производство на месо и 18.60 ЖЕ са от автохонна порода, се полагат 1384,000 дка 

от І до VІІ категория или 2768,000дка от VІІІ до Х категория.  Общата площ на 

ползваните имоти е 185,466 дка, като всички от тях са от І до VІІ  категория. 

Според притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се 

полагат 1198,534дка от І до VІІ категория или 2397,068 дка от VІІІ до Х 

категория. 

7. На Николинка Георгиева Белчинова, ЕГН ……………….., с постоянен 

адрес гр.Обзор, ул.“Бриз“ №5, собственик на животновъден обект №5843190007/ 

стар 8251-0007/ в с.Приселци, с 18.75 животински единици, се полагат  

281,250дка от І до VІІ категория или 562,500дка от VІІІ до Х категория. Общата 

площ на ползваните имоти е 30,822дка, като всички от тях са от І до VІІ 

категория. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 250,428дка от І до VІІ категория или 500,856 дка от 

VІІІ до Х категория. 

     

 

        Пристъпи се към разглеждане на заявленията с приложените документи и 

имотите, които следва да бъдат разпределени съгласно изискванията на чл.37и 

от ЗСПЗЗ. 

      При работата си, с оглед най-целесъобразно разпределяне на имотите, 

комисията взе предвид местоположението на  животновъдните обекти, както и 

разположението на водоизточниците и прокарите за достъп до тях. При 

вземането си на решение, комисията се ръководи и от изискването на закона - 

ако имотите в землището, в което е регистриран обекта не са достатъчни да се 

предоставят имоти първо от съседно землище. 

      С оглед определяне на наемната цена и спазване на изискването на чл.37и 

ал.15 от ЗСПЗЗ: „При сключване на договори за наем или аренда на пасища, 

мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или 

частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за 

критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 

мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно 

арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.“ от 

Общинска служба по земеделие – Несебър е постъпило писмо с вх.№Н5-ОС-176-

001/30.04.2017г., с което е предоставена информация относно това, кои пасища, 

мери  и ливади от ОПФ попадат изцяло или частично в  слой „Площи, 



допустими за подпомагане“ за Кампания 2017г., одобрен със Заповед №РД 46-

139 от 28.02.2018г. на Министъра на земеделието и храните. 

      След приключване на разискванията и обсъжданията относно приложените 

към заявленията документи  и разглеждане на общинските имоти с начин на 

трайно ползване – Пасища, мери и ливади, определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол 

№25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър, членовете на комисията с 5 

/пет/ гласа „За“ взеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, определени за 

индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол 

№25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем 

на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти и са 

заявили желанието си за това, се разпределят както следва: 

 

І. На Христо Николов Николов, ЕГН …………….., с постоянен адрес 

с.Тънково, ул.“Шипка“ №9, собственик на животновъден обект №7357100032 

/стар 8237-0031/ в с.Тънково, с 60.75 животински единици, се предоставят 

следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

18 829 /осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и девет/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.2 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 38 629  / тридесет и осем 

хиляди шестотин двадесет  и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС №3058/14.07.2009г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  131,80лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

10 800 /десет хиляди  и осемстотин/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 73571.31.58 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Бабини драки”, целия на площ от 40 000 / четиридесет хиляди/ кв.м., с начин 

на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3951/01.04.2010г.  10 800кв.м. идеални части от поземления имот не попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи.Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  75,60лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.5.45 по кадастралната карта на с.Тънково, 



м.”Малкия осенак”, целия на площ от 7 485 /седем хиляди четиристотин осемдесет и 

пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3082/16.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 52,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.23 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 12 296 /дванадесет хиляди двеста 

деветдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, 

актуван с АпОС №3135/25.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 

86,07лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 244 842кв.м. /двеста четиридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет 

и два кв.м./ идеални части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.28.211 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 

325 400 /триста двадесет и пет хиляди  и четиристотин/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС №3050/13.07.2009г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 1713,89лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.12 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 81 129 /осемдесет и една  хиляди сто 

двадесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4938/28.09.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

567,90лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 46 989кв.м. /четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет 

кв.м./ идеални части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.9 

по КК и КР на  с.Тънково, м.“Бабини драки“, с начин на трайно ползване - 

Пасище, целия на площ 98 637кв.м. /деветдесет и осем хиляди шестотин 

тридесет и седем кв.м./, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3969/09.04.2010г., реално обособени съгласно приложената схема.  От Дял ІІ 

0,843дка  попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за 

първа и втора стопанска година годишната наемна цена е в размер на 5,90лв. без 

ДДС . Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 328,92лв. без 

ДДС. 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.3 по кадастралната карта на с.Тънково,  

м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 951 / хиляда деветстотин петдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3048/13.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 13,66лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.29 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 407 / хиляда четиристотин и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3057/14.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  9,85лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.35.509 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Саръямач”, целия на площ от 1 918/ хиляда деветстотин и 

осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3061/14.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

13,43лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.31.56 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 2 910 /две хиляди деветстотин и 

десет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3950/01.04.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  20,37лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.48.88 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 1 950/ хиляда деветстотин 

и петдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4203/26.11.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  13,65лв. без 

ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.25.1 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 2006/две хиляди и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Неизползвана  ливада, Х /десета/ категория, актуван с АОС №3041/10.07.2009г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  16,05лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.34.100 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 2994/две хиляди деветстотин деветдесет и четири / кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АОС 

№5485/29.10.2013г. и АпОС №3035/10.07.2009г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  20,96лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.34.101 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 628/шестотин двадесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АОС №5483/29.10.2013г. и АпОС 

№5060/07.12.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  4,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.18.100 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 12 833/дванадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3032/10.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  89,83лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.17 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Попски припек”, целия на площ от 55 127 /петдесет и пет хиляди сто 

двадесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5028/19.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

385,89лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.3 по кадастралната карта на 



с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 81 119 /осемдесет и една хиляди сто и 

деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5032/19.10.2011г. От имота 15,961дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 111,73лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 567,83лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 58 

922/ петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.119.16 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Попски припек ”, целия на площ от 60 030/шестдесет 

хиляди и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5029/19.10.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  412,45лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.83.13 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Алексиев чукар”, целия на площ от 21 265/ двадесет и една хиляди  

двеста шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №4989/07.10.2011г. От имота 16,260дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 113,82лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на  148,86лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.152.8 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Поляните”, целия на площ от 19 820/ деветнадесет хиляди  

осемстотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №5017/17.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

138,74лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.154.1 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Овчарски кладенец”, целия на площ от 17 572/ седемнадесет хиляди 

петстотин седемдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5016/17.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

123,00лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.138.19 по кадастралната карта на 



с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от 69 568/ шестдесет  и девет хиляди 

петстотин шестдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5218/05.06.2012г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

486,98лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.201.36 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Черния кос”, целия на площ от 38 317/ тридесет и осем хиляди 

триста и седемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 18 740 кв.м. VІІ 

/седма/ категория  и 19 577кв.м. VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС 

№3304/20.11.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  268,22лв. 

без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.28 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Малчова чешма”, целия на площ от 42 133 /четиридесет и две  

хиляди сто тридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3282/16.11.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

294,93лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 24 

066/ двадесет и четири хиляди шестдесет и шест/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.201.82 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Поляните”, целия на площ от 36 868/тридесет и шест 

хиляди осемстотин шестдесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

V/пета/ категория, актуван с АпОС №5008/17.10.2011г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  168,462лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 43 

998/ четиридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв.м. идеални 

части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.135.23 по 

кадастралната карта на с.Паницово, м.”Белите камъни”, целия на площ от 45 

540/четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м., с начин на трайно 

ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС №5020/18.10.2011г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  307,99лв. без ДДС. 

 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 30 161/ 

тридесет хиляди сто шестдесет и един/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 55350.135.20 по кадастралната карта на с.Паницово, 

м.”Попски припек”, целия на площ от 31 820 /тридесет и една хиляди осемстотин и 

двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ/шеста/ категория, актуван с 

АпОС №5021/18.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  211,13лв. 

без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.33.17 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Герчов припек”, целия на площ от 10 744 /десет  хиляди седемстотин 

четиридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ/седма/ 

категория, актуван с АпОС №4999/11.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

75,21лв. без ДДС . 

 

Общата площ на предоставените имоти е 963,779дка  /деветстотин шестдесет 

и три цяло седемстотин седемдесет и девет хилядни декара/, като от тях 

619,799дка са от І до VІІ категория, а 343,980дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 791,789дка. 

 

ІІ. На Димитър Дойнов Тодоров, ЕГН ………………., с постоянен адрес 

с.Тънково, ул.“Николай Лъсков“ №29, собственик на животновъден обект № 

7357140010 /стар 8237-0042/ в с.Тънково с 67.35 животински единици, се 

предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

16 000 /шестнадесет хиляди/ кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 73571.4.9 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Върбалака”, 

целия на площ от 16 788  / шест хиляди двеста шестдесет и три/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3717/03.02.2010г. От имота 9,575дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 67,03лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  112,00лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.6.5 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Каманежа”, целия на площ от 33 191 /тридесет и три хиляди сто деветдесет и 

един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3064/15.07.2009г. От имота 31,273дка  попадат в слой площи допустими 

за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната 



наемна цена е в размер на 218,911лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 232,34лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.6.14 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Каманежа”, целия на площ от 7 503 /седем  хиляди петстотин и три/ кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3964/06.04.2010г. От имота 5,754дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 40,28лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 52,52лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.6.49 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Каманежа”, целия на площ от 9 206 /девет  хиляди двеста и шест/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС №3065/15.07.2009г. 

От имота 1,253дка  попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради 

което за първа и втора стопанска година годишната наемна цена е в размер на 

8,77лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 

64,44лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.6.39 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Каманежа”, целия на площ от 2 801 /две  хиляди осемстотин и един/ кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№4005/19.04.2010г. От имота 2,798дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 19,59лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 19,61лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.32.77 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Герена”, целия на площ от 800/осемстотин/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, актуван с АОС 

№2573/08.02.2007г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  6,40лв. без 

ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.32.96 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Герена”, целия на площ от 5 626/пет хиляди шестотин двадесет и 

шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, 

актуван с АпОС №4268/21.01.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  



45,01лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.32.100  по кадастралната карта на 

с.Тънково, целия на площ от 40 097/четиридесет хиляди и деветдесет и седем/ кв.м. 

с начин на трайно ползване Деградирала  ливада, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АОС №5490/13.11.2013г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  320,78лв. 

без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.49.55 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Камарата”, целия на площ от 14 137 /четиринадесет хиляди сто 

тридесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3960/06.04.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

98,96лв. без ДДС . 

 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.17 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Габрака”, целия на площ от 3 861 / три хиляди осемстотин шестдесет 

и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3131/25.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  27,03лв. без 

ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.109 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Саръямач”, целия на площ от 3 819 / три хиляди осемстотин и 

деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4519/11.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

26,73лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.27.29 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  целия на площ от 1053 / хиляда петдесет и три/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3052/13.07.2009г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  7,37лв. без ДДС . 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.87.37 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 2 725 / две хиляди 

седемстотин двадесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3070/15.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

19,08лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.47.9 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Кайряка”, целия на площ от  6 784/шест хиляди седемстотин осемдесет и четири/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4244/06.12.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  47,49лв. без 

ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.4 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Бабини драки”, целия на площ от 4 316 /четири хиляди триста и шестнадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3047/13.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  30,21лв. без 

ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.20.104 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 3391/три хиляди триста деветдесет и  един/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3947/31.03.2010г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  23,74лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.28.1 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 5005/пет хиляди и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3034/10.07.2009г. От имота 2,157дка  

попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишната наемна цена е в размер на 15,10лв. без ДДС. 

Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 35,04лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.25.102 по кадастралната карта на с.Равда, 



целия на площ от 19 153/деветнадесет хиляди сто петдесет и три/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с АпОС №3033/10.07.2009г. . 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  134,07лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.127.20 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 23 560 /двадесет  и три  хиляди 

петстотин  и шестдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5023/18.10.2011г. От имота 14,414дка попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 100,90лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 164,92лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 78 604/ 

седемдесет и осем хиляди шестотин  и четири/ кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.23 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Лещака”, целия на площ от 96 179/ деветдесет и шест хиляди сто 

седемдесет  и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 9 300 кв.м. VІІ 

/седма/ категория  и 86 879кв.м. VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС 

№3293/17.11.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  550,23лв. 

без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.138.6 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 153 787/ сто петдесет и три хиляди 

седемстотин осемдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ 

/шеста/ категория, актуван с АпОС №3401/30.11.2009г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  1076,51лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.137.35 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 101 131/ сто и една хиляди сто 

тридесет  и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №3398/30.11.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 

707,92лв. без ДДС.   

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.12 по кадастралната карта на 



с.Паницово, м.”Шосето”, целия на площ от 24 404/ двадесет и четири хиляди 

четиристотин и четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3394/26.11.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

170,83лв. без ДДС . 

 

Общата площ на предоставените имоти е 560,954дка  /петстотин и шестдесет  

цяло деветстотин петдесет  и четири хилядни декара/, като от тях 416,394дка са от 

І до VІІ категория, а 144,560дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към 

І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 488,674дка. 

 
 

ІІІ. На Иван Йорданов Йорданов, ЕГН …………….., с постоянен адрес: 

с.Кошарица, ул.“Първи май“ №5, собственик на животновъден обект 

№391640041 /стар 8253-0050/  в с.Кошарица, с 8.1 животински единици, се 

предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.82 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от  25 900/двадесет и пет хиляди и 

деветстотин/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4012/18.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

181,30лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  имот с 

кадастрален идентификатор 39164.17.373 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Хасарлъка”, целия на площ от  39 013/тридесет и девет хиляди и тринадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4021/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  273,10лв. 

без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.379 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  29 638/двадесет и девет 

хиляди шестотин тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4022/19.05.2010г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  207,47лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  



поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.382 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  26 611/двадесет и шест 

хиляди шестотин и единадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4023/19.05.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  186,28лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.402 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от  32 538/тридесет и две 

хиляди петстотин тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория актуван с АпОС №4027/19.05.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  227,77лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.407 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от  14 580/четиринадесет 

хиляди петстотин и осемдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4029/19.05.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  102,06лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.428 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  15 436/петнадесет 

хиляди четиристотин тридесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/  категория, актуван с АпОС №4032/19.05.2010г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  108,05лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.431 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  11 085/единадесет 

хиляди осемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4033/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  77,60лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.477 по кадастралната 



карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  15 161/петдесет хиляди 

сто шестдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3613/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  106,13лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.322 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Томурлука”, целия на площ от  32 474/ тридесет и две 

хиляди четиристотин седемдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3974/13.04.2010г. От имота 

7,356дка  попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за 

първа и втора стопанска година годишната наемна цена е в размер на 51,49лв. 

без ДДС. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 227,32лв. 

без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 242,436дка  / двеста четиридесет и 

две цяло четиристотин тридесет и шест хиляднидекара/, като от тях са от VІІІ до 

Х категория. Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 

121,218 дка. 

  

 

ІV. На Стойчо Михнев Стойчев, ЕГН ………………, с постоянен адрес: 

с.Оризаре, ул.“Михаил Герджиков“, собственик на животновъден обект №8248-

0054 в с.Оризаре, с 30.00 животински единици, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.62  по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Острите чаири”, целия на площ от 4 497 /четири  хиляди четиристотин 

деветдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АОС №3773/17.02.2010г. От имота 3,422дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 27,38лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 35,98лв. без ДДС. 

 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.32  по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Острите чаири”, целия на площ от 9 807 /девет хиляди осемстотин и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Ливада, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АОС №3772/17.02.2010г. и акт за поправка №6373/29.03.2016г. Имотът не е 

включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за 

първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на  78,46лв. без ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.88  по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Острите чаири”, целия на площ от 24 032 /двадесет и четири хиляди и 

тридесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Ливада, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АОС №3775/29.03.2016г. и акт за поправка №6372/29.03.2016г. Имотът не 

е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за 

първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на  192,26лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.63 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Айкъна”, целия на площ от 5 759 /пет хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3405/02.12.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  40,31лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.95 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от  2 116 /две хиляди сто и шестнадесет/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3746/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,81лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.94 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Дренака”, целия на площ от 3 358 /три хиляди триста петдесет и осем/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3748/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  23,51лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.93 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 180 /сто и осемдесет / кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3751/15.02.2010г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  1,26лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.92 по кадастралната карта на с.Оризаре, 



м.”Герена”, целия на площ от 2 771 /две хиляди седемстотин седемдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3752/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  19,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 34 441 

/тридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ кв.м. идеални части от  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.14.74 по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Лонгоза”, целия на площ от 54 820 /петдесет и четири хиляди 

осемстотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3770/17.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

241,09лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.85 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 2 220 /две  хиляди  двеста и двадесет/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3753/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  15,54лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.14.81 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Лонгоза”, целия на площ от 34 514 /тридесет и четири хиляди петстотин и 

четиринадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3769/16.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

241,60лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.87 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Острите чаири”, целия на площ от  1001/хиляда и един / кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3774/17.02.2010г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  7,01лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.16.102 по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Айкъна”, целия на площ от  2569 /две хиляди петстотин шестдесет и 



девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3768/16.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  17,98лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.13.16 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Деляна”, целия на площ от 1 446 / хиляда четиристотин четиридесет 

и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3114/14.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  10,12лв. без 

ДДС.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.11.13 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Ачмалъка”, целия на площ от 3 756/ три хиляди седемстотин 

петдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3113/14.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

26,29лв. без ДДС.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.36.1 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Корията”, целия на площ от 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3119/16.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  6,20лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.27.24 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 2057 /две хиляди петдесет и седем/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3115/16.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.43.27 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Бяла река”, целия на площ от 18 077 /осемнадесет хиляди седемдесет 

и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с 



АпОС №3120/16.09.2009г. От имота 8,214дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора  стопанска година годишната 

наемна цена е в размер на 57,50лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 126,54лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.48.34 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 15 933 /петнадесет  хиляди деветстотин 

тридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3117/16.09.2009г. От имота 3,945дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 27,62лв. без ДДС . Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 111,53лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.44.12 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 5 367/пет хиляди триста шестдесет и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с 

АпОС №3121/16.09.2009г. От имота 4,217дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 29,52лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 37,57лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.44.2 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Бяла река”, целия на площ от  2 965/две хиляди деветстотин 

шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3123/16.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

20,76лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.989 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 28 696/двадесет и 

осем хиляди шестотин деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5885/22.01.2015г. Имотът не е 

включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за 

първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на  200,87лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.631 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Попова чука”, целия на площ от 19 664/деветнадесет 

хиляди шестотин шестдесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4040/21.05.2010г. От имота 7,533дка  



попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишната наемна цена е в размер на 52,73лв. без ДДС. 

Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 137,65лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 226,111дка  / двеста двадесет и шест 

цяло сто и единадесет хилядни декара/, като от тях 135,409дка са от І до VІІ 

категория, а 90,702дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ 

категория предоставените имоти са на площ 180,760дка. 

 

 

V. На Тихомир Николов Калпаков, ЕГН ……………….., с постоянен адрес 

гр.Бургас, к-с“Меден Рудник“ бл.403, собственик на животновъден обект 

№2745470013 /стар 8252-0027/ в с.Емона, с 78.40животински единици, които са 

за производство на месо, се предоставят следните имоти: 

 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ от 166 329 /сто шестдесет и шест хиляди триста двадесет и девет/ кв.м. 

идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.46 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Бабакя”, целия на площ от 274 761 /двеста 

седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет  и един/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3687/21.01.2015г. От Дял ІІ 1,711дка попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 11,98лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 1164,30лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.47 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Бабакя”, целия на площ от 275 659 /двеста седемдесет и пет 

хиляди шестотин петдесет  и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №5882/21.01.2015г. От имота 4,244дка  

попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишната наемна цена е в размер на 29,71лв. без ДДС. 

Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 1929,61лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.62 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Латриес”, целия на площ от 23 793 /двадесет и три хиляди 

седемстотин деветдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №5082/21.12.2011г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  166,55лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 



поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.18 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Латриес”, целия на площ от 7 934 /седем хиляди деветстотин 

тридесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3721/03.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

55,54лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.19.1 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Ахладис”, целия на площ от 293 248 /двеста деветдесет и три 

хиляди  двеста четиридесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №3716/03.02.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 2052,74лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.210 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, целия на площ от 6 000 /шест хиляди / 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№5589/31.01.2014г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  42,00лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.4 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Палеорти”, целия на площ от 9 033 /девет хиляди  тридесет и три/ 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3712/02.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  63,23лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.13 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”До селото”, целия на площ от 7 178 /седем хиляди сто седемдесет 

и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3695/02.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  50,25лв. без 

ДДС. 

 



Общата площ на предоставените имоти е 789,174дка  /седемстотин осемдесет и 

девет цяло сто седемдесет и четири хилядни декара/, като всички от тях са от І до 

VІІ категория. 

 

 

VІ. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН …………………, с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, ул.“Хан Крум“ №17,  собственик на животновъден обект №8256-

0038 в гр.Свети Влас, с 69.20 животински единици, от които 50.60ЖЕ са за 

производство на месо и 18.60 ЖЕ са от автохонна порода, се предоставят 

следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.33.6 по кадастралната карта 

на гр.Несебър, м.”Чаирите”, целия на площ от 394 /триста деветдесет и четири / 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№4340/21.12.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  2,76лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.301 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 2 352 /две хиляди триста 

петдесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4544/12.04.2011г. От имота 2,061дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 14,43лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 16,46лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.364 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун”, целия на площ от 20 092 /двадесет 

хиляди и деветдесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3968/09.04.2010г. От имота 1,740дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 12,18лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 140,64лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.346 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дядовата Славева”, целия на площ от 44 502 

/четиридесет и четири хиляди петдесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3970/09.04.2010г. Имотът не е 

включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за 

първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на  311,51лв. без ДДС. 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.340 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дядовата Славева”, целия на площ от 37 787 /тридесет и 

седем хиляди седемстотин осемдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3973/09.04.2010г. От имота 

15,674дка  попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за 

първа и втора стопанска година годишната наемна цена е в размер на 109,72лв. 

без ДДС. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  264,51лв. 

без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял А 

на площ 200 890кв.м. /двеста хиляди осемстотин и деветдесет кв.м./ идеални 

части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.610 по КК и КР 

на  с.Кошарица, м.“Под село“, с начин на трайно ползване  - Пасище, целия на 

площ от 300 891кв.м. /триста хиляди осемстотин деветдесет и един кв.м/, VІІІ 

/осма/ категория актуван с АпОС №6337/207.01.2016г., реално обособени 

съгласно приложеният проект за реално ползване. От Дял А 46,788дка попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 327,52лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 1406,23лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.609 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 122 434 /сто двадесет и 

две хиляди четиристотин тридесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3967/09.04.2010г. От имота 

15,470дка  попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за 

първа и втора стопанска година годишната наемна цена е в размер на 108,29лв. 

без ДДС. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 857,04лв. 

без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.265 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 14 397/четиринадесет хиляди 

триста деветдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ 

категория, актуван с АпОС №4543/12.04.2011г. От имота 8,061дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 56,43лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 100,78лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.13.173 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 2 999/ две хиляди 

деветстотин деветдесет и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид 

ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС №6486/09.08.2017г. Имотът не е 



включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за 

първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 23,99лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.13.214 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 3 150 /три хиляди петстотин  

и петдесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ 

категория, актуван с АОС №6518/16.01.2018г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на 25,20лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.13.108 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 4 302 /четири хиляди триста 

и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АОС №2548/19.12.2006г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 

34,42лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.1 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 406 511 /четиристотин и шест хиляди 

петстотин и единадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №3949/01.04.2010г. От имота 64,808дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година  годишната наемна цена е в размер на 453,66лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 2845,58лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 65 527 

/шестдесет и пет хиляди петстотин двадесет и седем/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.23.1 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Юрта”, целия на площ от 87 743 / осемдесет и седем хиляди 

седемстотин четиридесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV 

/четвърта/ категория, актуван с АпОС №4885/07.09.2011г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  458,69лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.8 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 478 057 /четиристотин седемдесет и осем 

хиляди  и петдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ 

/шеста/ категория, актуван с АпОС №3828/01.04.2010г. От имота 67,286дка  



попадат в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишната наемна цена е в размер на 471,00лв. без ДДС. 

Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 3346,40лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.19 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 7 623 /седем хиляди шестотин двадесет и 

три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван с 

АпОС №3820/24.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  53,36лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.59.11 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Долни чехриман”, целия на площ от 1398 /хиляда триста деветдесет 

и осем / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3796/18.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

9,79лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 1412,415 дка /хиляда четиристотин   

и дванадесет цяло четиристотин и петнадесет хилядни декара/, като от тях 

984,358дка са от І до VІІ категория, а 428,057дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 1198,387дка. 

 

 

VІІ. На Николинка Георгиева Белчинова, ЕГН ……………, с постоянен адрес 

гр.Обзор, ул.“Бриз“ №5, собственик на животновъден обект №5843190007/ стар 

8251-0007/ в с.Приселци, с 18.75 животински единици, се  предоставят следните 

имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.113.38 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Поляната”, целия на площ от 85 852 /осемдесет и пет хиляди 

осемстотин петдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АОС №4891/07.09.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

600,97лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.113.46 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Поляната”, целия на площ от 35 329 /тридесет и пет хиляди триста 

двадесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 



актуван с АОС №3505/08.12.2009г. От имота 16,066дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 112,46лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 247,30лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.58.58 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от 130 327 / сто и тридесет хиляди триста 

двадесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АОС №5233/21.06.2012г. От имота 64,726дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 453,08лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на  912,29лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 251.508дка  /двеста петдесет и едно 

цяло петстотин и осем хилядни декара/, като всички от тях са от тях са от І до VІІ 

категория. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Протоколът да се обяви по кметствата и да се публикува на интернет 

страницата на общината. 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 - дневен срок пред районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.  

  

 

 

Председател:/П/ 

                     /Н.Колева/ 

 

И членове: 1./П/     3./П/ 

     /В.Радев/                / А.Стоева/ 

   

                       2./П/               4./П/ 

   /Д.Тодорова/                /М.Колева/ 
 

 

 

 

 

 

 



 


