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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 2020/2021г. с Решение №128 от Протокол 

№6/24.04.2020г. на Общински съвет – Несебър 

 
Днес, 11.05.2020г. в община Несебър се събра комисия назначена със 

Заповед № 218/21.02.2020г. 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 2020/2021г. с Решение №128 от Протокол №6/24.04.2020г. 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 – 10.03.2020г. са постъпили 19 

броя заявления, както следва: 

 

-с.Тънково 

 

1. Заявление с вх.№Н5-ОС-158/28.02.2020г. от Христо Николов Николов, 

ЕГН…………….., с постоянен адрес………........, с регистриран 

животновъден обект №7357100032 /стар 8237-0031/ в с.Тънково, с  55.65 

Животински единици; 

2. Заявление с вх.№Н5-ОС-160/02.03.2020г. от  Христо Янков Георгиев, 

ЕГН…………….., с постоянен адрес ……………, с регистриран 

животновъден обект №8237-0033 в с.Тънково, с 18.00 Животински 

единици; 

3. Заявление с вх.№Н5-ОС-183/02.03.2020г. от Петър Милев Славов, 

ЕГН…………….., с постоянен адрес ….…………с регистриран  

животновъден обект №8237-0112 в с.Тънково, с 91.00 Животински 

единици, които   ЖЕ са за производство на месо; 

4. Заявление с вх.№Н5-ОС-189/04.03.2020г. от Христо Маринов 

Кичуков, ЕГН……………, с постоянен адрес………………, с 
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регистриран животновъден обект №735710035 /стар 8237-0025/ в 

с.Тънково, с 12.00 Животински единици; 

5. Заявление с вх.№Н5-ОС-193/05.03.2020г. от Жельо Димитров Димитров, 

ЕГН……………., с постоянен адрес ………………с регистриран  

животновъден обект №7357100009 /стар 8237-0113/ в с.Тънково, с 64.50 

Животински единици; 

6. Заявление с вх.№Н5-ОС-198/05.03.2020г. от Танита Иванова Николова, 

ЕГН ……………… с постоянен адрес ………….чрез Иван Христов 

Николов, ЕГН …………съгласно пълномощно рег. №16267 на Румен 

Богданов – Нотариус в район – Районен съд – град София с рег.№273 на 

Нотариалната камара, с регистриран  животновъден обект №7357130042  в 

с.Тънково, с 30.00 Животински единици, които ЖЕ са за производство на 

месо; 

7. Заявление с вх.№Н5-ОС-203/06.03.2020г. от Драгомир Славов Петров, 

ЕГН …………….., с постоянен адрес ……………….с регистриран  

животновъден обект №7357110015 /стар 8237-0026/ в с.Тънково, с 25.80 

Животински единици; 

8. Заявление с вх.№Н5-ОС-208/09.03.2020г. от Димитър Дойнов Тодоров, 

ЕГН ………….., с постоянен адрес ……………..с регистриран  

животновъден обект №7357140010 /стар 8237-0042/ в с.Тънково, с 64.50 

Животински единици; 

9. Заявление с вх.№Н5-ОС-209/09.03.2020г. от Теньо Георгиев Бойчев, 

ЕГН …………….., с постоянен адрес ………….. с регистриран  

животновъден обект №7357110034 /стар 8237-0019/ в с.Тънково, с 32.10 

Животински единици; 

10.  Заявление с вх.№Н5-ОС-214/10.03.2020г. от Стоян Николов Николов, 

ЕГН ……………. с постоянен адрес ……………. с регистриран  

животновъден обект №7357170016 /стар 8237-0001/ в с.Тънково, с 27.60 

Животински единици; 
 

-с.Кошарица 

11. Заявление с вх.№Н5-ОС-194/05.03.2020г. от Аврам Иванов Трифонов, с  

ЕГН ……………. , с постоянен адрес ……………….. с регистриран  

животновъден обект №8253-0021 в с.Кошарица, с 27.00 Животински 

единици; 

 

- с.Оризаре 

 

12.Заявление с вх.№Н5-ОС-163/02.03.2020г. от Стойчо Михнев Стойчев, 

ЕГН………….., с постоянен адрес …………… с регистриран  
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животновъден обект №538220003 /стар 8248-0054/ в с.Оризаре, с 29.55 

Животински единици; 

13.Заявление с вх.№Н5-ОС-199/05.03.2020г. от Димитринка Стоянова 

Димитрова, ЕГН …………… с постоянен адрес ………….. с регистриран  

животновъден обект №8248-0001 в с.Оризаре, с 24.40 Животински 

единици; 

-  с.Гюльовца 

 

14. Заявление с вх.№Н5-ОС-200/05.03.2020г. от Иван Петров Димитров, 

ЕГН ………….. с постоянен адрес ……………. с регистриран  

животновъден обект №5382260053 /стар 8249-0048/ в с.Гюльовца, с 24.00 

Животински единици; 

- с.Паницово 

15. Заявление с вх.№Н5-ОС-162/02.03.2020г. от Йордан Латинов  Иванов , 

ЕГН ………….. с постоянен адрес ………………. с регистриран  

животновъден обект №553505006 /стар 8254-0005/ в с.Паницово, с 14.70  

Животински единици; 

 

- с.Емона 

 

16. Заявление с вх.№Н5-ОС-195/05.03.2020г. от Христо Тодоров Димитров, 

ЕГН ………………, с постоянен адрес ……………….. с регистриран  

животновъден обект №2745410008 /стар 8252-0021/ в с.Емона, с 50.20 

Животински единици,  които ЖЕ са за производство на месо; 

 

17. Заявление с вх.№Н5-ОС-196/05.03.2020г. от Петко Христов 

Димитров, ЕГН ………………, с постоянен адрес ……………. с 

регистриран  животновъден обект №8252-0022 в с.Емона, с 53.40 

Животински единици, които  ЖЕ са за производство на месо; 

 

18. Заявление с вх.№Н5-ОС-211/09.03.2020г. от Тихомир Николов 

Калпаков, ЕГН ………….. , с постоянен адрес …………….. с регистриран  

животновъден обект №2745470013 /стар 8252-0027/ в с.Емона, с 81.60 

Животински единици, които  ЖЕ са за производство на месо;  

 

- гр.Свети Влас 

 

19. Заявление с вх.№Н5-ОС-210/09.03.2020г. от  Димитър Иванов Пешев, 

ЕГН ……………. , с постоянен адрес …………….. с регистриран  

животновъден обект №8256-0038 в гр.Св.Влас, с 77.40 Животински 

единици, които  ЖЕ са за производство на месо и от местни (автохонни) 

породи; 
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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. 

С оглед спазване на разпоредбата на чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ е  извършена 

проверка, при която се установи, че всички лица подали заявления нямат 

данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, 

т. 2 от ЗСПЗЗ. 

Председателят, уведоми членовете на комисията, че с Решение №128 от 

Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет – Несебър 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 - 10.03.2020г. 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 регистриран животновъден обект №7357100032 /стар 8237-

0031/ в с.Тънково, с  55.65 Животински единици, се полагат 834,750дка от І до 

VІІ категория или 1669,500дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на 

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

имотите е 147,907дка, от които  238,917дка /приравнени 119,459дка/ са до 

30.09.2020г. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 806,302дка от І до VІІ категория или 1612,604 дка 

от VІІІ до Х категория.   
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2. На Христо Янков Георгиев, ЕГН ……………. , с постоянен адрес 

………………., с регистриран животновъден обект №8237-0033 в с.Тънково, с 

18.00 Животински единици, се полагат 270,000дка от І до VІІ категория или 

540,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните имоти е 

85,754дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 42,877дка, от 

които  всички дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните животни  се 

полагат 270,000дка от І до VІІ категория или 560,000дка от VІІІ до Х 

категория.   

 

 3. На Петър Милев Славов, ЕГН ……………… , с постоянен адрес 

…………………, собственик на животновъден обект № 8237-0112 в 

с.Тънково, с 91,00 животински единици, които са за производство на месо, се 

полагат 1820,000дка от І до VІІ категория или 3640,000дка от VІІІ до Х категория. 

Общата площ на ползваните имоти е 243,227дка, приравнени към І до VІІ 

категория  площта на имотите е 122,138дка, от които 201,268 дка /приравнени 

100,634дка/ са до 30.09.2020г.  Според притежаваните животни и ползваните 

пасища, допълнително се полагат 1798,496дка от І до VІІ категория или 

3596,992 дка от VІІІ до Х категория.   

 

4. На Христо Маринов Кичуков, ЕГН ……………… , с постоянен адрес 

…………............ с регистриран животновъден обект №735710035 /стар 8237-0025/ 

в с.Тънково, с 12.00 Животински единици, се полагат 180,000дка от І до VІІ 

категория или 360,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 91,164дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

47,076дка, от които 80,000 дка /приравнени 40,000дка/ са до 30.09.2020г. Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

172,924дка от І до VІІ категория или 345,848 дка от VІІІ до Х категория. 

   

5.На Жельо Димитров Димитров, ЕГН ……………….., с постоянен адрес  

…………………. с регистриран  животновъден обект №7357100009 /стар 8237-

0113/ в с.Тънково, с 64.50 Животински единици се полагат 967,500дка от І до VІІ 

категория или 1935,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 278,213дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

190,256дка, от които  всички дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните 

животни се полагат 967,500дка от І до VІІ категория или 1935,000 дка от VІІІ 

до Х категория.   

 

6. На Танита Иванова Николова, ЕГН ……………. , с постоянен адрес 

…………………. с регистриран животновъден обект №7357130042 в с.Тънково, с 

30.00 Животински единици, които ЖЕ са за производство на месо се полагат 

600,000дка от І до VІІ категория или 1200,000дка от VІІІ до Х категория. В 

приложение №2 /опис на собствени  и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и 

ливади/ към заявлението е декларирала, че не ползва имоти. 

7. На Драгомир Славов Петров, ЕГН ………………, с постоянен адрес  
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………………… с регистриран  животновъден обект №7357110015 /стар 8237-

0026/ в с.Тънково, с 25.80 Животински единици се полагат 387,000дка от І до VІІ 

категория или 774,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 152,824дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

76,412дка, от които 146,296дка /приравнени 73,148дка/ са до 30.09.2020г. Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, се полагат 383,736дка от І до 

VІІ категория или 767,472 дка от VІІІ до Х категория.   

 

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

…………………. с регистриран  животновъден обект №7357140010 /стар 8237-

0042/ в с.Тънково, с 64.50 Животински единици, единици се полагат 967,500дка 

от І до VІІ категория или 1935,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на 

ползваните имоти е 796,871дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на 

имотите е 563,818дка, от които  224,477дка /приравнени 120,121дка/ са до 

30.09.2020г. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 523,803дка от І до VІІ категория или 1047,606 дка 

от VІІІ до Х категория.   

 

9. На Теньо Георгиев Бойчев, ЕГН ……………. , с постоянен адрес  

………………. с регистриран  животновъден обект №7357110034 /стар 8237-

0019/ в с.Тънково, с 32.10 Животински единици се полагат 481,500дка от І до VІІ 

категория или 963,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 132,630дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

95,849дка, от които всички дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните 

животни се полагат 481,500дка от І до VІІ категория или 963,000 дка от VІІІ 

до Х категория.   

 

       10. На Стоян Николов Николов, ЕГН ………………. с постоянен адрес  

…………………… с регистриран  животновъден обект №7357170016 /стар 8237-

0001/ в с.Тънково, с 27.60 Животински единици, се полагат 414,000дка от І до VІІ 

категория или 828,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 306,243дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

153,120дка, от които всички дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните 

животни се полагат 414,000дка от І до VІІ категория или 828,000дка от VІІІ 

до Х категория.   

  

         11.На Аврам Иванов Трифонов, с  ЕГН ………………. , с постоянен адрес  

…………………. с регистриран  животновъден обект №8253-0021 в с.Кошарица, 

с 27.00 Животински единици, се полагат 405,000дка от І до VІІ категория или 

810,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните имоти е 

510,153дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 408,790дка, 

от които 202,726дка /приравнени 101,363дка/ са до 30.09.2020г. Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

97,573дка от І до VІІ категория или 195,146дка от VІІІ до Х категория.   
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12.На Стойчо Михнев Стойчев, ЕГН ……………… , с постоянен адрес 

………….......... с регистриран животновъден обект №538220003 /стар 8248-0054/ 

в с.Оризаре, с 29.55 Животински единици, се полагат 443,250дка от І до VІІ 

категория или 886,500дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 329,347дка, приравнени към І до VІІ категория  площта на имотите е 

309,469дка, от които  138,805дка /приравнени 118,927дка/ са до 30.09.2020г. 

Според притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се 

полагат 252,708дка от І до VІІ категория или 505,416дка от VІІІ до Х 

категория.   

 

13. На Димитринка Стоянова Димитрова, ЕГН  …………………  с 

постоянен адрес ………………..с регистриран  животновъден обект №8248-0001 

в с.Оризаре, с 24.40 Животински единици, се полагат 366,000дка от І до VІІ 

категория или 732,000дка от VІІІ до Х категория. В приложение №2 /опис на 

собствени  и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади/ към заявлението е 

декларирала, че не ползва имоти. 

14. На Иван Петров Димитров, ЕГН ……………… с постоянен адрес  

………………….. с регистриран  животновъден обект №5382260053 /стар 8249-

0048/ в с.Гюльовца, с 24.00 Животински единици, се полагат 360,000дка от І до 

VІІ категория или 720,000дка от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните 

имоти е 31,426дка, като всички от тях са от І до VІІ категория, от които  всички 

дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните животни се полагат 360,000дка 

от І до VІІ категория или 720,000дка от VІІІ до Х категория.   

 

15. На Йордан Латинов  Иванов, ЕГН ………………….  с постоянен 

адрес ……………………… с регистриран  животновъден обект №553505006 

/стар 8254-0005/ в с.Паницово, с 14.70  Животински единици, се полагат 

220,500дка от І до VІІ категория или 441,000дка от VІІІ до Х категория. Общата 

площ на ползваните имоти е 214,495дка, като всички от тях са от І до VІІ 

категория , от които 97,884 дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните 

животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 103,889дка от І до 

VІІ категория или 207,778дка от VІІІ до Х категория.   

 

16. На Христо Тодоров Димитров, ЕГН …………… , с постоянен адрес 

…………………, собственик на животновъден обект №2745410008 /стар 8252-

0021/ в с.Емона, с 50.20 животински единици,  които ЖЕ са за производство на 

месо, се полагат 1004,000дка от І до VІІ категория или 2008,00дка от VІІІ до Х 

категория. Общата площ на ползваните имоти е 668,981дка, като всички от тях са 

от І до VІІ категория, от които  329,849 дка са до 30.09.2020г. Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

664,868дка от І до VІІ категория или 1329,736 дка от VІІІ до Х категория.   

 

 17. На Петко Христов Димитров, ЕГН ………………… , с постоянен 

адрес ………………… собственик на животновъден обект №2745470009 /стар 
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8252-0022/ в с.Емона с 53.40 животински единици, които ЖЕ са за производство 

на месо се полагат  1068,000дка от І до VІІ категория или 2136,00дка от VІІІ до Х 

категория. Общата площ на ползваните имоти е 982,175дка като всички от тях са 

от І до VІІ категория, от които  517,692 дка са до 30.09.2020г.  Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

603,517дка от І до VІІ категория или 1207,034дка от VІІІ до Х категория.   

 

    18. Тихомир Николов Калпаков, ЕГН ………………….. , с постоянен 

адрес ………………… с регистриран  животновъден обект №2745470013 /стар 

8252-0027/ в с.Емона, с 81.60 Животински единици, които  ЖЕ са за производство 

на месо се полагат 1632,000дка от І до VІІ категория или 3264,000дка от VІІІ до Х 

категория. Общата площ на ползваните имоти е 1372,042дка, като всички от тях 

са от І до VІІ категория, от които 530,215 дка са до 30.09.2020г. Според 

притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

790,173дка от І до VІІ категория или 1580,346 дка от VІІІ до Х категория.   

 

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

………………….,  собственик на животновъден обект №8256-0038 в гр.Свети 

Влас, с 77.40 животински единици, които са за производство на месо и от местни 

(автохонни) породи, се полагат 1548,000 дка от І до VІІ категория или 

3096,000дка от VІІІ до Х категория.  Общата площ на ползваните имоти е 

1004,428 дка, приравнени към І до VІІ категория имотите са на площ 790,400дка, 

от които 185,466дка са до 30.09.2020г. Според притежаваните животни и 

ползваните пасища, допълнително се полагат 943,066дка от І до VІІ 

категория или 1886,132дка от VІІІ до Х категория. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията и имотите, които 

следва да бъдат разпределени съгласно изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.  

Председателят на комисията уведоми останалите членове, че по-голяма част 

от заявленията са на собственици на животновъдни обекти, наематели на 

общински пасища, мери и ливади, чиито договори изтичат на 30.09.2020г. В 

заявленията те са посочили имотите, които са обект на изтичащите договори и 

след проведени разговори с тях се установи, че тъй като наемната цена е 

увеличена, повечето от тях не желаят да наемат максимално полагащите им се 

площи. За да се избегне възможността да се предоставят имоти от настоящата 

комисия, а животновъдите да не заплатят наемната цена за тях и пасищата, 

мерите и ливадите да останат свободни, г-жа Колева предложи при 

разпределянето на имотите комисията да се ръководи от желанието на 

животновъдите относно имотите, които желаят да наемат. 

Предложението беше подложено на гласуване и бе единодушно прието.  

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

комисията взе предвид кои общински имоти – пасища, мери  и ливади  до този 

момент са били наемани и от кои животновъди, площта, която съответните 

животновъди желаят да наемат, както и местоположението на животновъдните 

им обекти и разположението на водоизточниците и прокарите за достъп до тях. 
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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. 

След приключване на разискванията и обсъжданията относно подадените 

заявления и разглеждане на общинските имоти с начин на трайно ползване – 

Пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021г. с Решение №128 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет – 

Несебър, членовете на комисията с 5 /пет/ гласа „За“ взеха следното: 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

 Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен, определени за 

индивидуално ползване за стопанската 2020-2021г. с Решение №128 от Протокол 

№6/24.04.2020г. 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: 

 

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

………………., с регистриран животновъден обект №7357100032 /стар 8237-

0031/ в с.Тънково, с  55.65 Животински единици се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.98 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, на площ от 6.151дка   с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3992/14.04.2010г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.6 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, на площ от 59.778 дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3045/13.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.8 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.” Бабини драки ”, целия на площ от 23.074дка с начин на 

трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3958/06.04.2010 г.  

- 100.900дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.40.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.” Кайряка ”, целия на площ от 

121.558дка, с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС 

№3056/14.07.2009г., реално обособени в приложената схема №2 и  обозначени 

като Дял І; 

- 29.200дка  идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.31.58 по кадастралната карта на с.Тънково, м.” Бабини драки ”, целия на 

площ от 39.994дка,  с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, 

АпОС №3951/01.04.2010г.,  

- 19.800дка  идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.30.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.” Бабини драки ”, целия на 

площ от 38.623дка, с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, 

АпОС №3058/14.07.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.36.41 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Над село”, на площ от 16.472дка   с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, с АпОС №4014/18.05.2010г.  
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Общата площ на предоставените имоти е 255,375дка / двеста петдесет и пет 

цяло триста седемдесет и пет хилядни декара/, като от тях всички дка са от VІІІ 

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

площ 127,688дка. 

 

2.На Христо Янков Георгиев, ЕГН …………………. , с постоянен адрес 

………………….., с регистриран животновъден обект №8237-0033 в с.Тънково, с 

18,00 Животински единици, се предоставя следния имот: 

- 85.754 дка  идеални части от Поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.40.3  по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Кайряка”, целия на площ от 

115.737дка с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС 

№3996/14.04.2010г., реално обособени в приложената схема №9 като    Дял ІІ. 

Общата площ на предоставеният имот е 85,754дка /осемдесет и пет цяло 

седемстотин петдесет и четири хилядни декара/, като от тях всички дка са от VІІІ 

до Х категория. Приравнен към І до VІІ категория предоставеният имот е на площ 

42,877дка. 

 

3.На Петър Милев Славов, ЕГН ……………. , с постоянен адрес  

……………….. с регистриран  животновъден обект №8237-0112 в с.Тънково, с 

91.00 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.104 по кадастралната 

карта на с.Равда, м.”Чешме тарла”, на площ от 70.565дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ/осма/ категория, АпОС №3031/10.07.2009г.и акт за 

поправка АпОС№5466/26.09.2013г. 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.21.1 по кадастралната карта 

на с.Равда, м.”Мерата”, на площ от 42.876дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ/осма/ категория, АпОС №4275/24.01.2011г. и акт за поправка 

№5484/29.10.2013г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.50 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Курбана”, на площ от 21.653дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3063/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.77 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 60.042дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3067/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.2 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 6.103дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №4210/26.11.2010 г. 

Общата площ на предоставените имоти е 201,239 дка /двеста и едно цяло 

двеста тридесет и девет хилядни/, като всички от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 100,620 дка. 

 

4.На Христо Маринов Кичуков, ЕГН ………………. , с постоянен адрес 

…………….., с регистриран животновъден обект №735710035 /стар 8237-0025/ в 

с.Тънково, с 12.00 Животински единици, се предоставя следния имот: 
- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.214  по кадастралната 
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карта на с.Тънково, м.”Камарата”, целия на площ от 79.987дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №6355/11.03.2016г.  

Общата площ на предоставеният имот е 79,987дка / седемдесет и девет цяло 

деветстотин осемдесет и седем хилядни декара/, като от тях всички дка са от VІІІ 

до Х категория. Приравнен към І до VІІ категория предоставения имот е на площ 

39,994дка. 

 

5.На Жельо Димитров Димитров, ЕГН ………………. , с постоянен адрес  

………………….. с регистриран  животновъден обект №7357100009 /стар 8237-

0113/ в с.Тънково, с 64.50 Животински единици, се предоставят следните имоти:   
- 156.800дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.31.64  по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на 

площ от 249.357дка с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, 

АпОС №4520/11.04.2011г., реално обособени по приложената схема №1 и 

означени катоДял І  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.39.32  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Кайряка”, на площ от 19.112дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3965/06.04.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.11.1  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Яката”, на площ от 102.283дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №5914/25.02.2015г.  

Общата площ на предоставените имоти е 278,195 дка / двеста седемдесет и 

осем цяло сто деветдесет и пет хилядни/, като от тях 102,283дка са от І до VІІ 

категория, а 175,912дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ 

категория предоставените имоти са на площ 190,239 дка. 

 

6.На Танита Иванова Николова, ЕГН  ……………..  с постоянен адрес 

…………………., с регистриран  животновъден обект №7357130042 в 

с.Тънково, с 30.00 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Габрака”, на площ от 244.842дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №6538/11.07.2018г.; 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.12  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Габрака”, на площ от 81.020дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №4938/28.09.2011г.; 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.25  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 55.454дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3049/13.07.2009г. ; 

- 30.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.40.3  по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Кайряка”, целия на площ от 

115.737дка, с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС 

№3996/14.04.2010г. реално обособени в приложената схема №9 и обозначени 

като Дял І ; 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.207  по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 11.362дка с 
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начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС 

№6269/30.09.2015г. 

- 349.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

02703.26.1 по кадастралната карта на с.Баня, м.“Бонар”, целия на площ от 

406.446дка с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС 

№3949/01.04.2010г. 

Общата площ на предоставените имоти е 771,678дка /седемстотин  седемдесет 

и едно цяло шестстотин седемдесет и осем хилядни декара/, като от тях  

430,020дка са от І до VІІ категория, а 341,658дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 600,849дка. 

 

7.На Драгомир Славов Петров, ЕГН ……………….. , с постоянен адрес  

………………………. с регистриран  животновъден обект №7357110015 /стар 

8237-0026/ в с.Тънково, с 25.80 Животински единици се предоставят следните 

имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.14 по кадастралната 

карта на с.Равда, м.”Чешме тарла”, на площ от 91.969дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ/осма/ категория, АпОС №2888/09.10.2008г.и акт за 

поправка АпОС№5486/29.10.2013г. 

- 20.498дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.48.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, 

целия на площ от 25.494дка с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, АпОС №4011/05.05.2010г.,  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.12 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, на площ от 33.810дка с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №3078/16.07.2009г. 

Общата площ на предоставените имоти е 146,277 дка / сто четиридесет и шест 

цяло двеста седемдесет и седем хилядни декара/, като всички от тях  са от VІІІ до 

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

73,139дка. 

 

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

……………… с регистриран  животновъден обект №7357140010 /стар 8237-0042/ 

в с.Тънково, с 64.50 Животински единици, се предоставят следните имоти: 
-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.175 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Каманежа”,  на площ от 30.122дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №4508/24.03.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.2 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Бабини драки”, на площ от 54.753 дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3051/13.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.24 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 14.997дка  с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3088/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.8 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 26.998дка с начин на трайно ползване 
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Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3071/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.11 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 24.990дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3091/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.55 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 5.996дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3072/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.38 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 9.996дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3087/16.07.2009г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.27 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 6.000дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3085/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.13 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 7.299дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС №3089/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.25 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 6.996дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3090/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.28 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”,  на площ от 6.998дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3086/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.46 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 3. 295дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3084/16.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.4 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 17.000дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3963/06.04.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.51 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 3.001дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3069/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.53 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 3.001дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3068/15.07.2009г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.54 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Каманежа”, на площ от 3.002дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3073/15.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.4.1 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Върбалака”, на площ от 3.967дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3055/14.07.2009г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.4.10 по кадастралната карта 

на с.Тънково, м.”Върбалака”, на площ от 3.916дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3054/14.07.2009г.  

Общата площ на предоставените имоти е 232,327 / двеста тридесет и две цяло 

триста двадесет и седем хилядни/ дка, като от тях 7,883дка са от І до VІІ 



14 

 

категория, а 224,444дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ 

категория предоставените имоти са на площ 120,105дка. 

 

9.На Теньо Георгиев Бойчев, ЕГН ……………….. , с постоянен адрес  

……………………. с регистриран  животновъден обект №7357110034 /стар 8237-

0019/ в с.Тънково, с 32.10 Животински единици, се предоставят следните 

общински имоти: 

 -поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.67 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Камарата”, на площ от 59.060дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №4509/24.03.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.11 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Герена”, на площ от 11.792дка с начин на трайно 

ползване Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №4942/28.09.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.47 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Герена”, целия на площ от 4.845дка , с начин на трайно 

ползване-Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №4941/28.09.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.10 по кадастралната 

карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, на площ от 5.273дка , с начин на трайно 

ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, АпОС №3046/13.07.2009г.  

- 51.648дка. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

73571.30.9 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на 

площ от 98.622дка, с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, 

АпОС №3060/14.07.2009г., реално обособени в приложената схема №11 като 

Дял І. 

Общата площ на предоставените имоти е 132,618 дка / сто тридесет и две цяло 

шестстотин и осемнадесет хилядни/, като от тях 59,060 дка са от І до VІІ 

категория, а 73,558дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ 

категория предоставените имоти са на площ 95,839дка. 

 

10.На Стоян Николов Николов, ЕГН  ………………….. с постоянен адрес  

…………………….. с регистриран  животновъден обект №7357170016 /стар 

8237-0001/ в с.Тънково, с 27.60 Животински единици, се предоставя следния 

имот: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.22.112 по кадастралната 

карта на с.Равда, м.”Мерата”, на площ от 296.439дка с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №6625/08.04.2020г. 

Общата площ на предоставеният имот е 296,439дка / двеста деветдесет и шест 

цяло четиристотин тридесет и девет хилядни декара/, като всички от тях са от VІІІ 

до Х категория. Приравнен към І до VІІ категория предоставеният имот е на площ 

148,220дка. 

 

11.На Аврам Иванов Трифонов, с  ЕГН ……………. , с постоянен адрес  

…………………. с регистриран  животновъден обект №8253-0021 в с.Кошарица, 

с 27.00 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

  - поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.607 по кадастралната 
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карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун”, на площ от 102.709дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №3966/09.04.2010г. 

  - Дял Б на площ от 100.000 дка идеални части от поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39164.17.610 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Под 

село”, целия на площ от 300.891дка, с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, АпОС №6337/07.01.2016г., реално обособени съгласно 

приложения проект за реално ползване. 

Общата площ на предоставените имоти е 202,709 дка / двеста и две цяло 

седемстотин  и девет хилядни декара/, като всички от тях  са от VІІІ до Х 

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

101,355дка. 

 

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

………………. с регистриран животновъден обект №538220003 /стар 8248-0054/ 

в с.Оризаре, с 29.55 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.282 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, на площ от 31.598дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, АпОС №3975/13.04.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.296 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, на площ от 7.525дка,  с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, АпОС №3976/13.04.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.299 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, на площ от 11.534дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, АпОС №3977/13.04.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.303 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Юрта”, на площ от 25.422дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, АпОС №4545/12.04.2011г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.321 по кадастралната 

карта на  с.Кошарица, м.“Гермето“, на площ от 42.885дка с начин на трайно 

ползване  - Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №5121/29.02.2012г. 

Общата площ на предоставените имоти е 118,964дка /сто и осемнадесет цяло 

деветстотин шестдесет и четири хилядни декара/, като от тях  76,079дка са от І до 

VІІ категория, а 42,885дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до 

VІІ категория предоставените имоти са на площ 97,522дка. 

 

13. На Димитринка Стоянова Димитрова, ЕГН …………….. с постоянен адрес 

……………… с регистриран  животновъден обект №8248-0001 в с.Оризаре, с 

24.40 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.15.63 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Айкъна”, на площ от 5.758дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3405/01.12.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.95 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Герена”, на площ от 2.115дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3746/15.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.94 по кадастралната 
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карта на с.Оризаре, м.”Дренака”, на площ от 3.357дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3748/15.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.93 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Герена”, на площ от 0.180дка с начин на трайно ползване 

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

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.92 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Герена”, на площ от 2.770дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3752/15.02.2010г. 

- 34.441дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

53822.14.74 по кадастралната карта на с.Оризаре, м.”Лонгоза”, целия на площ от 

54.812дка, с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС 

№3770/17.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.85 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Герена”, на площ от 2.219дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3753/15.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.14.81 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Лонгоза”, на площ от 34.509дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3769/16.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.15.87 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Острите чаири”, на площ от 1.001дка с начин на трайно 

ползване Друг вид ливада, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3774/17.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.16.102 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Айкъна”, на площ от 2.568дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3768/16.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.13.4 по кадастралната карта 

на с.Оризаре, м.”Караорман”, на площ от 2.571дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3764/16.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.186 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Герена”, на площ от 18.865дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3264/16.11.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.55 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от 28.615дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4043/21.05.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.70 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от 19.334дкас начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4037/20.05.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.479 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Гермето”, целия на площ от 42.945дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4035/20.05.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.574 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 11.046дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4036/20.05.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.738 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”С.Плазовец”, целия на площ от 20.847дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4038/21.05.2010г.  
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-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.415 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Калето”, целия на площ от 51.995дка с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4031/19.05.2010г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.185 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 36.259дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4076/29.06.2010г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.193 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 18.513дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №3984/13.04.2010г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.222 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 281.006дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №5881/21.01.2015г.  

Общата площ на предоставените имоти е 620,914дка /шестстотин и двадесет 

цяло деветстотин и четиринадесет хилядни декара/, като от тях  110,354дка са от І 

до VІІ категория, а 510,560дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І 

до VІІ категория предоставените имоти са на площ 365,634дка. 

 

14. На Иван Петров Димитров, ЕГН  ……………… с постоянен адрес  

………………………. с регистриран  животновъден обект №5382260053 /стар 

8249-0048/ в с.Гюльовца, с 24.00 Животински единици, се предоставят следните 

имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.22.60 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Капутарла”, на площ от 13.239дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, АпОС №3771/17.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.200 по кадастралната 

карта на с.Оризаре, м.”Сувата”, на площ от 18.182дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3762/16.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.27.24 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Каваците”, на площ от 2.057дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3115/14.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.36.1 по кадастралната карта 

на с.Гюльовца, м.”Корията”, на площ от 0.885дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3119/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.44.12 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Бяла река”, на площ от 5.366дка с начин на трайно 

ползване Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3121/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.48.34 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Над село”, на площ от 15.930дка с начин на трайно 

ползване Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3117/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.43.27 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Бяла река”, на площ от 18.074дка с начин на трайно 

ползване Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3120/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.11.13 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Ачмалъка”, на площ от 3.755дка с начин на трайно 

ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3113/14.09.2009г. 
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- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.13.16 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Деляна”, на площ от 1.445дка с начин на трайно 

ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3114/14.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.44.2 по кадастралната карта 

на с.Гюльовца, м. .”Бяла река”, на площ от 2.442дка с начин на трайно ползване 

Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3123/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.34.40 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Тодоша”, на площ от 2.238дка с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3116/14.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.48.1 по кадастралната карта 

на с.Гюльовца, м. ”Над село”, на площ от 2.589дка с начин на трайно ползване 

Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3127/17.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.12.7 по кадастралната карта 

на с.Гюльовца, м. ”Деляна”, на площ от 3.348дка с начин на трайно ползване 

Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3118/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.44.17 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м. .”Бяла река”, на площ от 3.010дка с начин на трайно 

ползване Пасище, Х /десета/ категория, АпОС №3122/16.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.49.2 по кадастралната карта 

на с.Гюльовца, м.”Бяла река”, на площ от 6.168дка с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3131/17.09.2009г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.45.90 по кадастралната 

карта на с.Гюльовца, м.”Козлука”, на площ от 10.345дка с начин на трайно 

ползване Пасище,  Х /десета/ категория, АпОС №3125/17.09.2009г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.405 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Телки борун”, целия на площ от 66.342дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4590/26.04.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.415 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 30.241дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4588/26.04.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.632 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Попова чука”, целия на площ от 20.572дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №3971/09.04.2010г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.441 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 67.793дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4584/26.04.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.442 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 75.886дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4583/26.04.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.486 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Давлада”, целия на площ от 91.783дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4570/20.04.2011г.  

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.627 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Дядо Атанасовата”, целия на площ от 91.268дка с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4569/20.04.2011г.  
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- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.411 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 23.717дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4004/19.04.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.207 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”До село ”, целия на площ от 35.762дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4618/10.05.2011г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.90 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 10.829дкас начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4562/19.04.2011г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.537 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.” Хаттелу”, целия на площ от 24.454дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4065/23.06.2010г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.401 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Трите кладенци”, целия на площ от 13.019дкас начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4572/20.04.2011г.  

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.280 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Бостанлъка”, целия на площ от 7.099дка с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, АпОС №4616/10.05.2011г.  

Общата площ на предоставените имоти е 667,838дка /шестстотин шестдесет и 

седем цяло осемстотин  тридесет и осем хилядни декара/, като от тях  51,317дка са 

от І до VІІ категория, а 616,521дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени 

към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 359,578дка. 

 

15. На Йордан Латинов  Иванов , ЕГН ……………… с постоянен адрес  

…………………. с регистриран  животновъден обект №553505006 /стар 8254-

0005/ в с.Паницово, с 14.70 Животински единици, се предоставят следните 

имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.203.9 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Гачова чешма”, на площ от 58.874дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, АпОС №5215/05.06.2012г. 

- 27.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

55350.203.18 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Гачова чешма”, целия на 

площ от 83.733дка с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория 

АпОС №5216/05.06.2012г., реално обособени съгласно приложената схема№3 и 

обозначени като Дял І, 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.203.19 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Гачова чешма”, на площ от 11.998дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, АпОС №4010/05.05.2010г. 

Общата площ на предоставените имоти е 97,872дка / деветдесет и седем цяло 

осемстотин седемдесет и две хилядни декара/, като всички от тях  дка са от І до 

VІІ категория. 

 

16.На Христо Тодоров Димитров, ЕГН ……………….. , с постоянен адрес 

…………………. с регистриран  животновъден обект №2745410008 /стар 8252-

0021/ в с.Емона, с 50.20 Животински единици, се предоставят следните имоти: 



20 

 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.39 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, на площ от 131.033дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3713/02.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.38 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, на площ от 132.474дка,с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3714/02.02.2010г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.42 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Палеорти”, на площ от 66.291дка, с начин на трайно 

ползване Пасище,V /пета/ категория, АпОС №3709/02.02.2010г. 

Общата площ на предоставените имоти е 329,798дка / триста двадесет и девет 

цяло седемстотин деветдесет и осем хилядни декара/, като всички от тях  са от І до 

VІІ категория. 

 

17. На Петко Христов Димитров, ЕГН ……………. , с постоянен адрес  

………………. с регистриран  животновъден обект №2745470009 /стар 8252-

0022/ в с.Емона, с 53.40 Животински единици, се предоставят следните имоти: 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.35 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, на площ от 446.423дка, с 

начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3715/03.02.2010г. 

- 71.200дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

27454.17.44 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Пальо манащеро”, целия на 

площ от 261.602дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

АпОС №4001/19.04.2010г., реално обособени съгласно приложената схема № 12  

и обозначени като Дял І. 

Общата площ на предоставените имоти е 517,623дка/ петстотин и 

седемнадесет цяло шестстотин двадесет и три хилядни декара/, като всички от тях  

са от І до VІІ категория. 

 

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

……………………… с регистриран  животновъден обект №2745470013 /стар 

8252-0027/ в с.Емона, с 81.60 Животински единици, се предоставят следните 

имоти: 

- 101.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 27454.17.46 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Бабакя”, 

целия на площ от 274.718дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ 

категория, АпОС №3687/02.02.2010г., реално обособени съгласно приложена 

схема №13 и обозначени като Дял І.   

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.23 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”До селото”, на площ от 429.149дка, с начин 

на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3994/14.04.2010г. 

Общата площ на предоставените имоти е 530,149 дка / петстотин и тридесет 

цяло сто четиридесет и девет хилядни, като всички от тях са от І до VІІ категория.  

 

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

……………………. с регистриран  животновъден обект №8256-0038 в гр.Св.Влас, 
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с  77.40 Животински единици, които ЖЕ са за месо и от местни (автохонни) 

породи се предоставят следните имоти: 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.278 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.” Пальо Манащеро ”, на площ от 124.473дка с 

начин на трайно ползване Пасище,V /пета/ категория, АпОС №4888/07.09.2011г. 

- поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.36 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, на площ от 60.965дка, с 

начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №6002/30.03.2015г. 

- 85.416дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

27454.13.14 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 

166.237дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС 

№3717/03.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.21.14 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Кокопера”, на площ от 10.751дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №5083/21.12.2011г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.210 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, на площ от 5.999дка, с 

начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №5589/31.01.2014г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.13 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”До селото”, на площ от 7.177дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3695/02.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.27.10 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Юф ирани”, на площ от 42.389дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, IV /четвърта/ категория, АпОС №3703/02.02.2010г. 

- 15.359дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

27454.13.13 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 

19.216дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС 

№3707/02.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.4 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.“Палеорти”, на площ от 9.032дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3712/02.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.25 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.“Полихурит”, на площ от 9.108дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3722/03.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.50 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.“Бабакя”, на площ от 40.888дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3691/02.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.61 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.“Бабакя”, на площ от 94.487дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №4003/19.04.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.43 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.“Кереметли къшла”, на площ от 35.313дка, с 

начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3708/02.02.2010г. 
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-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.13.6 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.“Миля”, на площ от 12.308дка, с начин на трайно ползване 

Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3718/03.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.8 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.“Хаврадис”, на площ от 16.975дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3724/03.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.17 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.“Латриес”, на площ от 13.266дка, с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, АпОС №3720/03.02.2010г. 

-поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.27.9 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.“Юф Ирани”, на площ от 27.002дка, с начин на трайно 

ползване Пасище, IV /четвърта/ категория, АпОС №3700/02.02.2010г. 

- 26.648дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

27454.13.9 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 

62.210дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3719/03.02.2010г. 

- 55.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

27454.17.44 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 

261.602дка, с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №4001/19.04.2010г., реално обособени съгласно приложената схема №13  

и обозначени като Дял ІІ. 

- 251.000дка идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 

02703.26.8 по кадастралната карта на с.Баня, м.“Бонар”, целия на площ от 

477.981дка с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС 

№3828/24.02.2010г. 

Общата площ на предоставените имоти е 943,556дка /деветстотин четиридесет 

и три петстотин петдесет и шест хилядни декара/, като всички дка от тях  са 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/ 
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