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            ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg, http://www.mezdra.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                                                                    

                                                                                       ИВАН АСПАРУХОВ 

                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                        

       

П Р О Т О К О Л 

  

Днес, 11.04.2022 г., в административната сграда на Община Мездра, гр.Мездра на       ул. 

”Христо Ботев” № 27,  комисия, назначена със Заповед № 122 /01.03.2022 г. на Кмета на 

Община Мездра: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Николинка Кътовска – Заместник - кмет на Община Мездра 

с ресор „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти”  

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Христина Чулева  – главен специалист ”ПРОбИ”; 

2. Христина Петкова – юрисконсулт „Правно обслужване”; 

3. Стела Костова – Директор на дирекция „ФПУЧР” 

4. Наташа Петрова – главен специалист ”ПРОбИ”; 

 

се събра, за да разгледа подадените до кмета на Община Мездра заявления по чл.37и, 

ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици и ползватели на животновъдни обекти с регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) пасищни селскостопански животни в землищата на територията на Община Мездра. 

Горепосочената комисия има задача да определи полагащите се площи за разпределяне, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 

15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 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 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 от  имотите от общинския 

поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади (ПМЛ) за 

индивидуално ползване, определени с Решение № 425 от  Протокол № 32 от 23.02.2022 г. на 

Общински съвет гр.Мездра. 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. 

 В законоустановения срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. има подадени 23 броя 

заявления както следва: 
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1. Заявление № 92.00-35/01.03.2022 г. от ЗП Николай Нончев; 

2. Заявление № 94-00-310/02.03.2022 г. от Станимир Димитров; 

3. Заявление № 94-00-314/02.03.2022 г. от Николай Илиев; 

4. Заявление № 94-00-315/02.03.2022 г. от Ивайло Илиев; 

5. Заявление № 94-00-316/02.03.2022 г. от Огнян Петров; 

6. Заявление № 94-00-317/02.03.2022 г. от Цвятко Стефанов; 

7. Заявление № 94-00-309/02.03.2022 г. от Йордан Дамянов; 

8. Заявление № 94-00-320/04.03.2022 г. от Пламен Йотов; 

9. Заявление № 94-00-325/04.03.2022 г. от Борис Вътков; 

10. Заявление № 94-00-324/04.03.2022 г. от Иван Иванов; 

11. Заявление № 94-00-322/04.03.2022 г. от Ивайло Тодоров; 

12. Заявление № 94-00-326/07.03.2022 г. от Димитър Цолов; 

13. Заявление № 94-00-333/07.03.2022 г. от Валери Петров; 

14. Заявление № 94-00-334 /07.03.2022 г. от Виктория Димитрова; 

15. Заявление № 94-00-328 /07.03.2022 г. от Пламен Цолов; 

16. Заявление № 94-00-335/07.03.2022 г. от Галин Горанов; 

17. Заявление № 94-00-326/07.03.2022 г. от Данко Данков; 

18. Заявление № 94-00-341/08.03.2022 г. от  Зорница Кирилова; 

19. Заявление № 94-00-342/09.03.2022 г. от  Йохан Вутов; 

20. Заявление № 94-00-345/09.03.2022 г. от Венцислав Георгиев; 

21. Заявление № 94-00-348 /10.03.2022 г. от Елеонора Митова; 

22. Заявление № 94-00-351/10.03.2022 г. от Анелия Нейкова; 

23. Заявление № 94-00-350 /10.03.2022 г. от Пламен Тодоров; 

 

 Преди да започнат работа, председателят и членовете на комисията попълниха и 

подписаха декларации по чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, че по смисъла на Търговския закон не са 

свързани лица с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни 

органи.  

          Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления и приложените към тях 

документи за определяне на необходимата за всеки кандидат площ и разпределяне на пасища, 

мери и ливади от ОПФ по землища, а именно: 

I. За землището на с.Оселна 

Подадени са четири заявления: 

 1. Заявление от  Ивайло  Тодоров от с. Оселна, собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 3171-008, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ в землището на с. Оселна, община Мездра. 

1.1. Наемателят притежава 9,00 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2. Ползва наети имоти от 132,263  дка от І до VІІ кат., от които 5,372 дка от І до VІІ кат по 

изтичащ договор  с община Мездра. 

1.3. Необходима площ за ЖЕ е 135,000 дка от І до VІІ кат.  

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 8,109  дка от І до VІІ кататегория. 

1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор №726/29.09.2017 г. 

за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а именно: 

 

1. Имот  с идентификатор 54047.150.451 в м. „Торището“ , землището на с.Оселна с НТП 

– ливада, осма категория, с площ от 8,054 дка; 

2. Имот  с идентификатор 54047.124.72 в м. „Дръндарска падина“ , землището на с.Оселна 

с НТП – ливада, девета категория, с площ от 2,680 дка; 
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          При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага  

правоимащото лице да получи допълнително следните имоти: 

     1.  Имот  с идентификатор 54047.165.450 в м. „Студенишка падина“ , землището на   

          с.Оселна с НТП – ливада, девета категория, с площ от 3,997 дка; 

      2. Имот  с идентификатор 54047.166.506 в м. „Студенишка падина“ , землището на     

          с.Оселна с НТП – ливада, девета категория, с площ от 1,749 дка; 

 

      2. Заявление от  Николай  Илиев от с. Оселна, собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 3171-0032, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ в землището на с. Оселна, община Мездра. 

       2.1. Наемателят притежава 14,60 бр. животински единици (ЖЕ). 

       2.2. Ползва наети имоти от 166,067  дка от І до VІІ кат. , в т.ч.  26,138 дка от І до VІІ кат 

по изтичащи договори с община Мездра. 

       2.3. Необходима площ за ЖЕ е 219,000 дка от І до VІІ категория.  

       2.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 79,071  дка от І до VІІ кататегория. 

     2.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 725/27.09.2017 

г. и договор № 279/25.04.2012 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели 

същите имоти, а именно: 

1. Имот  с идентификатор 54047.1.187 в  землището на с.Оселна с НТП – пасище, девета 

категория, с площ от 13,020 дка; 

2. Имот  с идентификатор 54047.164.144  в м. „Явровица“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 20,995 дка; 

3. Имот  с идентификатор 54047.159.435 в м. „Явровица“ , землището на с.Оселна с НТП 

– ливада, девета категория, с площ от 3,366 дка; 

4. Имот  с идентификатор 54047.130.181 в м. „Долна Белевица“ , землището на с.Оселна 

с НТП – ливада, девета категория, с площ от 14,895 дка;  

 При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти до достигане на полагащите му се площи: 

1. Имот  с идентификатор 54047.1.224 в  землището на с.Оселна с НТП – ливада, девета 

категория, с площ от 23,890 дка; 

2. Имот  с идентификатор 54047.107.712  в м.  „Пчелинишка“,  землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, осма категория, с площ от 14,445 дка; 

3. Имот  с идентификатор 54047.110.339  в м. „Логачница“,  землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, осма категория, с площ от 15,488 дка; 

4. Имот  с идентификатор 54047.130.228  в м.  „Долна белевица“,  землището на с.Оселна 

с НТП – пасище, девега категория, с площ от 32,894 дка; 

5. Имот  с идентификатор 54047.137.168  в м.  „Ядичница“,  землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 21,934 дка; 

 

 3. Заявление от  Ивайло  Илиев  от с. Оселна, собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 3171-0037, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ в землището на с. Оселна, община Мездра. 

3.1. Наемателят притежава 18,5 бр. животински единици (ЖЕ). 

3.2. Ползва наети имоти от 205,995  дка от І до VІІ кат. в т.ч.  7,868 дка от І до VІІ кат., по 

изтичащ договор с община Мездра. 

3.3. Необходима площ за ЖЕ е 277,500 дка от І до VІІ кат.  

3.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 79,373 дка от І до VІІ кататегория.  
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3.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 727 /02.10.2017 г. 

за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същият имот, а именно: 

1. Имот с идентификатор 54047.129.610  в землището на с. Оселна с  НТП – ливада, 

девета категория, от 15,736 дка в м. „Доло”; 

 При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти до достигане на полагащите му се площи: 

1. Имот с идентификатор 54047.123.520   в землището на с.Оселна с НТП –  ливада, осма 

категория, от 21,631 дка в м. „Претенски рът”; 

2. Имот с идентификатор 54047.164.655  в землището на с.Оселна с НТП – ливада, девета 

категория, от 6,248 дка м. „Студения преслъп” ; 

3. Имот с идентификатор 54047.150.380  в землището на с. Оселна с НТП –  ливада, осма 

категория, от 1,621 дка в м. „Лебетанка”; 

4. Имот с идентификатор 54047.150.385  в землището на с. Оселна  с НТП –  ливада, осма 

категория, от 0,769 дка  в м. „Лебетанка” ; 

5. Имот с идентификатор 54047.146.449   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от 3,090 дка  в м. „Торището” ; 

6. Имот с идентификатор 54047.138.230   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от 18,741 дка  в м. „Свини дол”; 

7. Имот с идентификатор 54047.138.331   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от  18,298 дка  в м. „Дева могела”; 

8. Имот с идентификатор 54047.138.393   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от 15,335 дка  в м. „Дева могила”; 

9. Имот с идентификатор 54047.146.693   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от 14,970 дка  в м. „Сухата река”; 

10. Имот с идентификатор 54047.148.437   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  

девета категория, от 15,518 дка  в м. „Кореняко”; 

11. Имот с идентификатор 54047.158.235   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  

осма категория, от 10,575 дка  в м. „Лебетянка”; 

12. Имот с идентификатор 54047.161.7   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  осма 

категория, от 11,258 дка  в м. „Явровица”; 

13. Имот с идентификатор 54047.160.666   в землището на с. Оселна с НТП –  пасище,  

девета категория, от 5,626 дка  в м. „Говедарника”; 

 

        4. Заявление от  Станимир  Димитров от с. Оселна, собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 3171-0022 и № 3171-0043, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на с. Оселна, община Мездра. 

4.1. Наемателят притежава 34,00 бр. животински единици (ЖЕ). 

4.2. Ползва наети имоти от  280,695  дка от І до VІІ категория в т.ч  49,361 дка от І до VІІ 

категория по изтичащ договор с община Мездра. 

4.3. Необходима площ за ЖЕ е 510,000 дка от І до VІІ категория. 

4.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 278,666  дка от І до VІІ  категория. 

4.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 729 /09.10.2017 г. 

за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а именно: 

1. Имот с идентификатор 54047.118.364 в  м. „Мечкина падина”, землището на с. Оселна 

с  НТП –  ливада, осма категория с площ от 8,222 дка ; 

2. Имот с идентификатор 54047.118.329 в  м. „Мечкина падина”, землището на с. Оселна  

с НТП – ливада, осма категория, от 5,572 дка ; 

3. Имот с идентификатор 54047.120.497 в м.„Водни дол ”, землището на с. Оселна с НТП 

- ливада, шеста категория с площ  от 14,296 дка; 



 
  

ISO 9001:2015 
№ 16306 

ISO 14001:2015 
№ E3368 

ISO 45001:2018 
№ О-2532 

 

4. Имот с идентификатор 54047.120.498 в м.„Водни рът”, землището на с. Оселна  с НТП 

–  ливада, осма категория с площ от 7,654 дка; 

5. Имот с идентификатор 54047.120.522  в м.„Водни рът”, землището на с. Оселна с НТП 

–  ливада, шеста категория с площ от 7,136 дка; 

6. Имот с идентификатор 54047.120.494  в м.„Водни рът”, землището на с. Оселна с НТП  

ливада, шеста категория, 15,055 дка ; 

7. Имот с идентификатор 27317.2.288 в м. „Караджов рът” , землището на с. Елисейна с 

НТП –  пасище, осма категория, от 1,486 дка ; 

8. Имот с идентификатор 27317.2.201 в м. „Колник” , землището на с. Елисейна с НТП –  

ливада, осма категория, с площ от 1,450 дка ; 

9. Имот с идентификатор 27317.3.660 в м. „Рудината” , землището на с. Елисейна с НТП           

–  ливада, осма категория, от 1,364 дка ; 

  При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти до достигане на полагащата му се площ: 

1. Имот с идентификатор 54047.126.551 в м. „Плато“ , землището на с.Оселна с НТП – 

пасище, девета категория, с площ от 17,310 дка; 

2. т  с идентификатор 54047.114.358 в м. „Горно Бачово“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, осма категория, с площ от 28,162 дка; 

3. Имот с идентификатор 54047.126.595 в м. „Патноб. дол“ , землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, девата категория, с площ от  12,516 дка; 

4. Имот с идентификатор 54047.137.168 в м. „Ядичница“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 21,934 дка; 

5. Имот  с идентификатор 54047.138.393 в м. „Дева могила“ , землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, осма категория, с площ от 15,335 дка; 

6. Имот  с идентификатор 54047.138.132 в м. „Свини дол“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, осма категория, с площ от 9,520 дка; 

7. Имот с идентификатор 54047.146.695 в м. „Сухата река“ , землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, девета категория, с площ от 132,204 дка; 

8. Имот с идентификатор 54047.147.971 в м. „Тийна ливада“ , землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, осма категория, с площ от 50,929 дка; 

9. Имот с идентификатор 54047.109.386 в м. „Логачница“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 22,224 дка; 

10. Имот с идентификатор 54047.161.986 в м. „Истанецо“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 40,326 дка; 

11. Имот с идентификатор 54047.164.155  в м. „Явровица“ , землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, девета категория, с площ от 83,655 дка; 

12. Имот с идентификатор 54047.1.224 в  землището на с.Оселна с НТП – пасище, девета 

категория, с площ от 23,883 дка; 

 

II. За землището на с.Горна Бешовица 

Постъпили са  две  заявления: 

      1. Заявление от Валери  Петров от с.Камено поле, общ.Роман, собственик на 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3155-0100, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ в землището на с.Горна Бешовица, община 

Мездра. 

1.1. Наемателят притежава 9,15 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2. Ползва наети имоти от   106,864 дка от І до VІІ категория. 

1.3. Необходима площ за ЖЕ е 137,250 дка от І до VІІ категория. 

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 30,386 дка от І до VІІ  категория. 
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 Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 16122.189.389  в м. „Попово тръне“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , девета категория с площ  от 33,112 дка; 

2. Имот с идентификатор 16122.111.358 в м.“Срещу село“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от 16,948 дка. 

 

     2. Заявление от Пламен  Йотов  от гр.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3155-0160, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ в землището на с.Горна Бешовица, община Мездра. 

2.1. Наемателят притежава 18,45 бр. животински единици (ЖЕ). 

2.2. Ползва наети имоти от   92,640  дка от І до VІІ категория. 

2.3. Необходима площ за ЖЕ е 276,750  дка от І до VІІ категория. 

2.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 184,110 дка от І до VІІ  категория. 

 Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 16122.110.344 в м. „Латински гробища“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от 8,154 дка; 

2. Имот с идентификатор 16122.73.14 в м. „Под шосето“,  землището на с.Горна Бешовица  

с НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от 5,279 дка 

3. Имот с идентификатор 16122.73.6 в м. „Под шосето“,  землището на с.Горна Бешовица  

с НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от 15,830 дка 

4. Имот с идентификатор 16122.98.6 в м. „Реката“,  землището на с.Горна Бешовица  с 

НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от  22,756 дка 

5. Имот с идентификатор 16122.110.357 в м. „Влашка река“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , четвърта категория с площ  от 11,502 дка 

6. Имот с идентификатор 16122.123.5 в м. „Лъката“,  землището на с.Горна Бешовица  с 

НТП –  пасище , пета категория с площ  от 5,950 дка 

7. Имот с идентификатор 16122.45.234 в м. „Царево бранище“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , девета категория с площ  от 198,608 дка 

8. Имот с идентификатор 16122.115.92 в м. „Подмолейския връх“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , осма категория с площ  от  11,634 дка 

9. Имот с идентификатор 16122.142.1 в м. „Белия камък“,  землището на с.Горна 

Бешовица  с НТП –  пасище , девета категория с площ  от 21,227 дка 

 

III. За землището на с.Крапец 

             Има подадени четири заявления както следва: 

 

       1.  Заявление от Галин Горанов от с.Крапец, отглеждащ животни в землището на 

с.Крапец, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3149-0141, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  

1.1  Наемателят притежава 37,65 бр. животински единици (ЖЕ) . 

1.2 Ползва наети имоти – 487,683  дка  от І до VІІ  категория в т.ч 148,982 дка от І до    

                       VІІ    категория по изтичащ договор с община Мездра. 

1.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е 564,750  дка от І до VІІ               

категория. 

1.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади   

допълнително в размер  226,049  дка от І до VІІ  категория. 
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1.5 Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и   поради това, че към дата на 

разпределението договор № 745/24.01.2018 г. за имоти от ОПФ изтича комисията 

следва да му разпредели ползваните имоти. 

1. Имот с идентификатор 39483.20.51 в землището на с. Крапец  с НТП – ливада, седма 

категория, от 2,324  дка в м. „Шербовец”; 

2. Имот с идентификатор 39483.41.10 в землището на с. Крапец  с НТП – 

пасище,четвърта категория, от 36,810  дка в м. „Селището”; 

3. Имот с идентификатор 16122.126.1 в землището на с. Горна Бешовица  с НТП – 

пасище, девета категория, от 188,658  дка, в м.“Върха“; 

4. Имот с идентификатор 16122.54.14  в землището на с. Горна Бешовица  с НТП – 

ливада, девета категория с площ  от 2,836  дка, в м. „Шашовец“; 

5. Имот с идентификатор 16122.54.30  в землището на с. Горна Бешовица  с НТП – 

ливада, девета категория с площ  от 16,871  дка, в м. „Шашовец“; 

6. Имот с идентификатор 16122.54.42  в землището на с. Горна Бешовица  с НТП – 

ливада, девета категория с площ  от 11,331  дка, в м. „Шашовец“; 

 

 При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти до достигане на полагащата му се площ: 

1. Имот с идентификатор 39483.12.32 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, 

шеста категория,с площ  от 54,165  дка в м. „Пръчов връх”; 

2. Имот с идентификатор 39483.58.5 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, 

пета категория,с площ  от 16,219  дка в м. „Падината”; 

3. Имот с идентификатор 39483.58.169 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, 

четвърта категория,с площ  от 3,472  дка в м. „Селището”; 

4. Имот с идентификатор 39483.12.28 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, 

шеста категория,с площ  от 4,499  дка в м. „Пръчов връх”; 

 

            2. Заявление от  Анелия  Асенова от с.Крапец, отглеждаща животни в землището на 

с.Крапец, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3149-0125, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  

2.1  Наемателят притежава 64,20 бр. животински единици (ЖЕ) . 

2.2  Ползва наети имоти – 2,962  дка  от І до VІІ категория  

2.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е 963,000 дка от І до VІІ   

категория. 

                2.4  Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади  

допълнително в размер 960,838  дка от І до VІІ категория. 

1. Имот с идентификатор 39483.12.35 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 2,800  дка в м. „Пръчов връх”; 

2. Имот с идентификатор 39483.12.14 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 4,100  дка в м. „Пръчов връх”; 

3. Имот с идентификатор 39483.4.24 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, с площ от 4,572  дка в м. „Селището”; 

4. Имот с идентификатор 39483.4.25 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,413  дка в м. „Пард трап”; 

5. Имот с идентификатор 39483.5.9 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,501  дка в м. „Голия връх”; 

6. Имот с идентификатор 39483.5.21 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 2,102  дка в м. „Голия връх”; 

7. Имот с идентификатор 39483.5.28 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 
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категория, от 2,104  дка в м. „Голия връх”; 

8. Имот с идентификатор 39483.5.37 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 2,000  дка в м. „Голия връх”; 

9. Имот с идентификатор 39483.8.227 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 2,182  дка в м. „Голямата локва”; 

10. Имот с идентификатор 39483.10.226 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 3,155  дка в м. „Пръчов връх ”; 

11. Имот с идентификатор 39483.11.223 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 5,696  дка в м. „Пръчов връх ”; 

12. Имот с идентификатор 39483.12.17 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 3,002  дка в м. „Пръчов връх ”; 

13. Имот с идентификатор 39483.20.193 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, седва 

категория, от 2,640  дка в м. „Света тройца ”; 

14. Имот с идентификатор 39483.38.4 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,665  дка в м. „Падината ”; 

15. Имот с идентификатор 39483.39.1 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,212  дка в м. „Селището ”; 

16. Имот с идентификатор 39483.39.8 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 4,115  дка в м. „Селището ”; 

17. Имот с идентификатор 39483.20.182 в землището на с. Крапец  с НТП – ливада, седма 

категория, от 152,168  дка в м. „Шербовец”; 

 

      Комисията констатира, че площите определени с Решение № 425 от  Протокол  

№ 32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр. Мездра за землището на с.Крапец, 

подлежащи на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се 

площи на правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След 

разпределение на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели 

допълнително площи в съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ 

с последващ протокол в срок до 01.06.2022 г.   

3. Заявление от Венцислав Георгиев от с.Крапец, отглеждащ животни в землището на 

с.Крапец, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3149-0138, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ.  

 

       3.1.Наемателят притежава 79,90 бр. животински единици (ЖЕ) . 

       3.2 Ползва наети имоти – 1523,451  дка  от І до VІІ категория  в т.ч  946,390  дка от І до VІІ 

категория по изтичащ договор с община Мездра. 

       3.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е  1598,000 дка от І до VІІ.      

       3.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади    

              допълнително в размер 1020,939 дка от І до VІІ категория. 

     3.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 722    от            

           14.08.2017 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите      

           имоти, а именно: 

1. Имот с идентификатор 39483.3.5 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,599  дка в м. „ Голия връх”; 

2. Имот с идентификатор 39483.10.1 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 323,348 дка в м. „Пръчов връх ”; 

3. Имот с идентификатор 39483.11.3 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 
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категория, от 358,096 дка в м. „Пръчов връх ”; 

4. Имот с идентификатор 39483.33.3 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 4,527 дка в м. „Голия  връх ”; 

5. Имот с идентификатор 39483.33.5 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 2,453 дка в м. „Голия  връх ”; 

6. Имот с идентификатор 39483.33.6 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 6,968 дка в м. „Голия  връх ”; 

7. Имот с идентификатор 39483.33.10 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 3,182 дка в м. „Голия връх ”; 

8. Имот с идентификатор 39483.33.20 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, четвърта 

категория, от 2,197 дка в м. „Голия  връх ”; 

9. Имот с идентификатор 39483.42.48 в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, девета 

категория, от 26,167 дка в м. „Грам шумак ”; 

10. Имот с идентификатор 39483.3.16  в землището на с. Крапец  с НТП – ливада, четвърта 

категория, от 0,867  дка в м. „ Прад. трап”; 

11. Имот с идентификатор 39483.3.18  в землището на с. Крапец  с НТП – ливада, четвърта 

категория, от  3,094 дка в м. „ Прад. трап”; 

12. Имот с идентификатор 39483.13.3  в землището на с. Крапец  с НТП – ливада, шеста 

категория, от 43,999  дка в м. „ Страната”; 

13. Имот с идентификатор 39483.44.5  в землището на с. Крапец  с НТП – пасище, шеста 

категория, от 21,105  дка в м. „Ямите”; 

14. Имот с идентификатор 12704.113.1 в землището на с.Върбешница  с НТП – ливада, 

девета категория, от 45,822 дка в м. „Буков дол ”; 

15. Имот с идентификатор 12704.114.1 в землището на с.Върбешница  с НТП – ливада, 

девета категория, от 114,430 дка в м. „Буков дол ”; 

16. Имот с идентификатор 12704.16.223 в землището на с.Върбешница  с НТП – пасище, 

девета категория, от 162,496 дка в м. „Буков дол ”; 

 

      Комисията констатира, че площите определени с Решение № 425 от  Протокол  № 32 

от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр. Мездра за землището на с.Крапец, подлежащи на 

разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи на 

правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След разпределение 

на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели допълнително площи в 

съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в срок 

до 01.06.2022 г.   

            4. Заявление от Данко  Данков от с.Крапец, отглеждащ животни в землището на 

с.Крапец, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3149-0036, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  

4.1  Наемателят притежава 129,00 бр. животински единици (ЖЕ) . 

4.2  Ползва наети имоти – 281,544  дка  от І до VІІ категория  

4.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е 1935,000 дка от І до VІІ          

категория. 

4.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади     

допълнително в размер 1653,456  дка от І до VІІ категория. 

 

                Комисията констатира, че площите определени с Решение № 425 от  Протокол  

№ 32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр. Мездра за землището на с.Крапец, 

подлежащи на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи 

на правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След 
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разпределение на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели 

допълнително площи в съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с 

последващ протокол в срок до 01.06.2022 г.   

        IV.   За землището на с.Кален 

                 Подадено е едно заявление. 

               1. Заявление от Йохан Вутов от гр.Мездра, отглеждащ животни в землището на 

с.Кален, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни 

№ 3151-0052, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

                1.1. Наемателят притежава 125,80 бр. животински единици (ЖЕ). 

                1.2 Ползва наети имоти – 857,777  дка  от І до VІІ категория  в т.ч 411,796  дка от І до 

VІІ категория по изтичащ договор с община Мездра. 

                1.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е  2516,000 дка от І до VІІ. 

                1.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади   

допълнително в размер 2070,019 дка от І до VІІ категория. 

               1.5 Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 743 от 

16.01.2018 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а 

именно: 

1. Поземлен имот с идентификатор 35314.218.12 в м.„Дедово Хр. кладенче“, землище 

на с.Кален с площ от 411,796 дка, пасище , пета категория  – с НТП – пасище; 

 

При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 35314.10.35 в м.„Василовото“, землище на 

с.Кален с площ от 11,505 дка, пета категория  – с НТП – пасище; 

2. Поземлен имот с идентификатор 35314.227.25 в м.„Главоча“, землище на с.Кален 

с площ от 55,771 дка, шеста категория  – с НТП – пасище; 

3. Поземлен имот с идентификатор 35314.10.65 в м.„Глухчовец“, землище на 

с.Кален с площ от 17,088 дка, девета категория  – с НТП – пасище; 

4. Поземлен имот с идентификатор 35314.201.26 в м.„Главоча“, землище на с.Кален 

с площ от 21,257 дка, шеста категория  – с НТП – пасище; 

5. Поземлен имот с идентификатор 35314.14.87 в м.„Речковец“, землище на с.Кален 

с площ от 16,309 дка, пета категория  – с НТП – пасище; 

6. Поземлен имот с идентификатор 35314.41.44 в м.„Габрака“, землище на с.Кален 

с площ от 15,967 дка, пета категория  – с НТП – пасище; 

7. Поземлен имот с идентификатор 35314.136.15 в м.„Сери вълк“, землище на 

с.Кален с площ от 8,180 дка, девета категория  – с НТП – пасище; 

     Комисията констатира, че площите определени с Решение № 425 от  Протокол  

№ 32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр. Мездра за землището на с.Кален, подлежащи 

на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи на 

правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След разпределение 

на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели допълнително площи в 

съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в срок 

до 01.06.2022 г.   

2 За землището на с. Горна Кремена 

Подадено е едно  заявление: 

 1. Заявление от  ЗП Николай Нончев от с. Горна Кремена, собственик на животновъден 

обект с пасищни селскостопански животни № 3154-0183, регистрирани в Интегрираната 
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информационна система на БАБХ в землището на с. Горна Кремена, община Мездра. 

1.1. Наемателят притежава 467,60 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2. Ползва наети имоти от 563,539  дка от І до VІІ кат., от които 112,746 дка от І до VІІ кат по 

изтичащ договор  с община Мездра. 

1.3. Необходима площ за ЖЕ е 7014,000 дка от І до VІІ кат.  

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до  6563,207 дка от І до VІІ кататегория. 

1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор №728/05.10.2017 г. 

за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а именно: 

1. Имот  с идентификатор 16256.20.17 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 149,108 дка; 

2. Имот  с идентификатор 16256.22.14 в м. „Реката“ , землището на с.Горна Кремена с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 76,383 дка; 

 

          При разпределението на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага  

правоимащото лице да получи допълнително следните имоти: 

1. Имот  с идентификатор 16256.19.202 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 479,550 дка; 

2. Имот  с идентификатор 16256.20.16 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 45,669 дка; 

3. Имот  с идентификатор 16256.22.259 в м. „Мишата падина“ , землището на с.Горна 

Кремена с НТП – пасище, десета категория, с площ от  31,133дка; 

4. Имот  с идентификатор 16256.24.189  в м. „Зад кръста“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, шеста категория, с площ от 46,432 дка; 

5. Имот  с идентификатор 16256.33.108 в м. „Реката“ , землището на с.Горна Кремена с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 180,654 дка; 

6. Имот  с идентификатор 16256.35.43 в м. „Шумака“ , землището на с.Горна Кремена с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 31,123 дка; 

7. Имот  с идентификатор 16256.35.171 в м. „Плочата“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, девета категория, с площ от 75,908 дка; 

8. Имот  с идентификатор 16256.36.164 в м. „Йонино поле“ , землището на с.Горна Кремена 

с НТП – пасище, трета категория, с площ от 10,876 дка; 

9. Имот  с идентификатор 16256.67.22 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 107,926 дка; 

10. Имот  с идентификатор 16256.67.21 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 19,999 дка; 

11. Имот  с идентификатор 16256.67.23  в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 32,998 дка; 

12. Имот  с идентификатор 16256.67.24 в м. „Рудината“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – пасище, десета категория, с площ от 81,363 дка; 

13. Имот  с идентификатор 16256.1.1 в м. „Хърта“ , землището на с.Горна Кремена с НТП – 

ливада, четвърта  категория, с площ от 35,488 дка; 

14. Имот  с идентификатор 16256.18.12  в м. „Гладна врана“ , землището на с.Горна Кремена 

с НТП – ливада, девета  категория, с площ от 33,232  дка; 

15. Имот  с идентификатор 16256.19.174 в м. „Краварника“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – ливада, девета категория, с площ от 30,307 дка; 

16. Имот  с идентификатор 16256.19.176 в м. „Краварника“ , землището на с.Горна Кремена с 

НТП – ливада, шеста  категория, с площ от 22,819 дка; 
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Комисията констатира, че площите определени с Решение № 425 от  Протокол  № 32 

от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр. Мездра за землището на с.Горна Кремена, 

подлежащи на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи 

на правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След 

разпределение на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели 

допълнително площи в съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с 

последващ протокол в срок до 01.06.2022 г.   

 

VI. За землището на с.Върбешница 

                  Постъпило е едно заявление. 

                  1.Заявление от Елеонора Митова от с.Върбешница, отглеждаща животни в 

землището на с.Върбешница, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3147-0150, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ.  

1.1. Наемателят притежава 13,00 бр. животински единици (ЖЕ) . 

1.2.Ползва наети имоти – 80,420  дка  от І до VІІ категория. 

1.3. Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е  195,000 дка от І до VІІ  категория. 

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади   

допълнително в размер 114,580  дка от І до VІІ категория. 

            Комисията предлага  на лицето да се разпределят и следните имоти до достигане на 

полагащите му се пасища,мери и ливади: 

1. Поземлен имот с идентификатор 12704.257.348 в м.„Кошарата“, землище на 

с.Върбешница с площ от 141,746 дка, девета категория  – с НТП – пасище; 

2. Поземлен имот с идентификатор 12704.153.298 в м.„Кошарата“, землище на 

с.Върбешница с площ от 47,207 дка, девета категория  – с НТП – пасище; 

3. Поземлен имот с идентификатор 12704.163.2 в м.„Воева могила“, землище на 

с.Върбешница с площ от  66,893 дка, девета категория  – с НТП – пасище; 

 

VII. За землището на с. Зверино  

Постъпило е едно заявление:        

         1. .Заявление от Йордан  Дамянов, отглеждащ животни в землището на с.Зверино, 

общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3170-

0082 в землището на с.Зверино, община Мездра, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

      1.1 Заявителят притежава  общо 55,00 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2 Ползваните площи  са в размер на  542,215  дка от  І до VІІ  категория, в т.ч  229,340 

дка по изтичащ договор с Община Мездра. 

      1.3 Необходимата площ за животинските еденици (ЖЕ)  от І до VІІ  категория са в размер 

на 825,000 дка . 

1.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително приравнени към  І до VІІ категория –  512,125 дка . 

1.5 Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и  поради това, че към дата на 

разпределението договор № 742/29.12.2017 г. за имоти от ОПФ  изтича   комисията следва да 

му разпредели същите имоти, а именно:  

1. Имот  с идентификатор 54047.143.263 в м. „Дева могила“,землището на с.Оселна с   

НТП – пасище, осма категория, с площ от 14,996 дка; 
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2. Имот  с идентификатор 54047.130.227 в м. „Долна Белевица“,землището на с.Оселна с 

НТП – пасище, девета категория, с площ от 15,470 дка; 

3. Имот  с идентификатор 54047.138.132 в м. „Свини дол“, землището на с.Оселна с НТП 

– пасище, осма категория, с площ от 9,520 дка; 

4. Имот  с идентификатор 54047.167.515 в м. „Нирска падина“, землището на с.Оселна с 

НТП – ливада, девета категория, с площ от 2,185 дка; 

5. Имот  с идентификатор 54506.10.377 в м. „Алилови ниви“, землището на с.Очин дол  с 

НТП – ливада, осма категория, с площ от 14,116 дка; 

6. Имот  с идентификатор 54506.1.377 в м. „Колово равнище“, землището на с.Очин дол  

с НТП – пасище, девета категория, с площ от 40,118 дка; 

7. Имот  с идентификатор 54506.1.379  в м. „Колово равнище“, землището на с.Очин дол  

с НТП – пасище, девета категория, с площ от 22,152 дка; 

8. Имот  с идентификатор 54506.1.371 в м. „Колово равнище“, землището на с.Очин дол  

с НТП – пасище, девета категория, с площ от 7,405 дка; 

9. Имот  с идентификатор 54506.6.328 в м. „Камарата“, землището на с.Очин дол  с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 8,217 дка; 

10. Имот  с идентификатор 54506.6.325 в м. „Камарата“, землището на с.Очин дол  с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 11,888 дка; 

11. Имот  с идентификатор 54506.6.326 в м. „Камарата“, землището на с.Очин дол  с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 2,053 дка; 

12. Имот  с идентификатор 54506.6.327 в м. „Камарата“, землището на с.Очин дол  с НТП 

– пасище, десета категория, с площ от 4,675 дка; 

13. Имот  с идентификатор 54506.8.286 в м. „Падеж“, землището на с.Очин дол  с НТП – 

ливада, девета категория, с площ от 1,350 дка; 

14. Имот  с идентификатор 54506.8.425 в м. „Ливадите, землището на с.Очин дол  с НТП 

– ливада, десета категория, с площ от 1,912 дка; 

15. Имот  с идентификатор 43654.8.540  в м. „Чичера“, землището на с.Лик  с НТП – 

пасище, пета категория, с площ от 117,082 дка; 

16. Имот  с идентификатор 54506.8.405 в м. „Ливадите“, землището на с.Очин дол  с НТП 

– ливада, девета категория, с площ от 1,382 дка; 

17. Имот  с идентификатор 44745.78.61  в м. „Лиската“, землището на с.Люти брод  с НТП 

– пасище, пета категория, с площ от 23,282 дка; 

18. Имот  с идентификатор 54047.114.158  в м. „Отев дол“, землището на с.Оселна  с НТП 

– ливада, осма категория, с площ от 8,309 дка; 

19. Имот  с идентификатор 27317.2.583  в м. „Долен Коленик“, землището на с.Елисейна 

с НТП – пасище, осма категория, с площ от 4,332 дка; 

20. Имот  с идентификатор 27317.2.584  в м. „Долен Коленик“, землището на с.Елисейна 

с НТП – пасище, осма категория, с площ от 7,871 дка; 

      Комисията предлага  на лицето да се разпределят и следните имоти до достигане на 

полагащите му се пасища, мери и ливади: 

1. Имот с идентификатор 30510.32.61 в землището на с.Зверино  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 523,133  дка в м. „Яворец ”; 

2. Имот с идентификатор 30510.6.53 в землището на с.Зверино  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 19,688  дка в м. „Стръмна полена ”; 

3. Имот с идентификатор 30510.13.156  в землището на с.Зверино  с НТП –  пасище, 

осма категория, от 10,126  дка в м. „Радева нива”; 

4. Имот с идентификатор 30510.13.173  в землището на с.Зверино  с НТП –  пасище, 

осма категория, от 11,388  дка в м. „Керина падина ”; 

5. Имот с идентификатор 30510.32.122  в землището на с.Зверино  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 6,968  дка в м. „Прогона”; 

6. Имот с идентификатор 54047.152.411 в землището на с. Оселна  с НТП –  пасище, 

осма категория, от 0,296  дка в м. „Кореняко”; 



 
  

ISO 9001:2015 
№ 16306 

ISO 14001:2015 
№ E3368 

ISO 45001:2018 
№ О-2532 

 

 

VIII. За землището на с. Очин дол  

Постъпило е едно заявление: 

                1.Заявление от Огнян Петров от с.Зверино, отглеждащ животни в землището на 

с.Очин дол, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3162-0012 в землището на с.Очин дол, община Мездра, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

1.1.Заявителят притежава  общо 26,80 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2. Ползва наети имоти – 401,193   дка  от І до VІІ  категория в т.ч 203,070 дка от І до 

VІІ  категория по изтичащ договор с община Мездра. 

          1.3.Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е 536,00  дка от І до VІІ               

                категория. 

          1.4.Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади   

допълнително в размер  337,877  дка от І до VІІ  категория. 

          1.5.Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и   поради това, че към дата на 

разпределението договор № 733/09.11.2018 г. за имоти от ОПФ изтича комисията следва да му 

разпредели ползваните имоти, а именно:  

1. Имот с идентификатор 54506.3.309 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , девета 

категория с площ от 243,144 дка в м. „Бук“; 

2. Имот с идентификатор 54506.4.194  в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , осма 

категория с площ от 58,554 дка в м. „Паразете“; 

3. Имот с идентификатор 54506.4.947  в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , осма 

категория с площ от 24,487 дка в м. „Свинарски рът“; 

4. Имот с идентификатор 54506.9.144  в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , осма 

категория с площ от 5,629 дка в м. „Шуман“; 

5. Имот с идентификатор 54506.3.124  в землището на с.Очин дол  с НТП –  ливада , девета 

категория с площ от 15,556 дка в м. „Бук“; 

6. Имот с идентификатор 54506.10.847  в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , 

осма категория с площ от 47,922 дка в м. „Трапин рас“; 

7. Имот с идентификатор 54506.1.382  в землището на с.Очин дол  с НТП –  ливада , девета 

категория с площ от 3,287 дка в м. „Ливадите“;  

8. Имот с идентификатор 54506.1.384  в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , осма 

категория с площ от 7,561 дка в м. „Лочнико“; 

                   Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 54506.3.22 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , десета 

категория, от 126,818  дка в м; 

2. Имот с идентификатор 54506.3.354 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, десета 

категория, от 113,180  дка в м. „Бук ”; 

3. Имот с идентификатор 54506.5.196 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, девета 

категория, от 14,380  дка в м. „Валого ”; 

4. Имот с идентификатор 54506.5.202 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, девета 

категория, от 13,984  дка в м. „Валого ”; 

 

IХ.  За землището на с. Ребърково 

       Подадено е едно заявление. 
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           1.Заявление Иван  Иванов, отглеждащ животни в землището на с.Ребърково, 

общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3158-

0034 в землището на с.Ребърково, община Мездра, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

1.1.Заявителят притежава  общо 34,00 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2.Ползваните площи  са в размер на 615,771 дка от  І до VІІ  категория в т.ч 270,065 

дка от  І до VІІ  категория по изтичащ договор с община Мездра. 

1.3. Необходимата площ за животинските еденици (ЖЕ)  от І до VІІ  категория са в 

размер на 680,000 дка . 

1.4.Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително приравнени към  І до VІІ категория -   334,294 дка  категория. 

1.5.Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и  поради това, че към дата на   

разпределението договор № 723/21.08.2017 г.  за имоти от ОПФ  изтича   комисията 

следва да му разпредели същите имоти, а именно: 

1.  Имот с идентификатор 44759.101.1., в м. „Лиска“, землището на с. Люти дол с начин 

на трайно ползване – пасище, шеста категория  с площ от 83,411 дка; 

2. Имот с идентификатор 44759.101.5., в м. „Лиска“, землището на с. Люти дол с начин 

на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 61,953 дка; 

3. Имот с идентификатор 44759.101.14., в м. „Лиска“, землището на с. Люти дол с начин 

на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 5,799 дка; 

4. Имот с идентификатор 62390.7.22., в м. „Лозята“, землището на с. Ребърково с начин 

на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 2,548 дка; 

5. Имот с идентификатор 62390.7.3., в м. „Лозята“, землището на с. Ребърково с начин 

на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 3,199 дка; 

6. Имот с идентификатор 62390.7.15., в м. „Лозята“, землището на с. Ребърково с начин 

на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 1,477 дка; 

7. Имот с идентификатор 44759.125.154., в м. „Ерден“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 1,110 дка; 

8. Имот с идентификатор 44759.125.153., в м. „Траповете“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – ливада , пета категория   с площ от 1,361 дка; 

9. Имот с идентификатор 44759.125.124., в м. „Ерден“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 1,385 дка; 

10. Имот с идентификатор 44759.125.123., в м. „Ерден“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , пета категория   с площ от 1,389 дка; 

11. Имот с идентификатор 44759.102.132., в м. „Могилата“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 1,199 дка; 

12. Имот с идентификатор 44759.102.131., в м. „Могилата“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 1,442 дка; 

13. Имот с идентификатор 44759.102.129., в м. „Могилата“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 1,772 дка; 

14. Имот с идентификатор 44759.102.135., в м. „Плато“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 4,854 дка; 

15. Имот с идентификатор 62390.1.78., в м. „Равенски дел“, землището на с. Ребърково с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 3,503 дка; 

16. Имот с идентификатор 62390.69.284., в м. „Ливадите“, землището на с. Ребърково с 

начин на трайно ползване – ливада , пета категория   с площ от 3,064 дка; 

17. Имот с идентификатор 62390.71.377., в м. „Ерден“, землището на с. Ребърково с 

начин на трайно ползване – ливада, пета категория   с площ от 7,044 дка; 

18. Имот с идентификатор 62390.71.366, в м. „Ерден“, землището на с. Ребърково с начин 

на трайно ползване – ливада, пета категория   с площ от 7,661 дка; 

19. Имот с идентификатор 62390.71.368., в м. „Ерден“, землището на с. Ребърково с 

начин на трайно ползване – ливада, пета категория   с площ от 2,425 дка; 
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20. Имот с идентификатор 62390.71.365., в м. „Ерден“, землището на с. Ребърково с 

начин на трайно ползване – ливада, пета категория   с площ от 13,958 дка; 

21. Имот с идентификатор 44759.102.123., в м. „Могилата“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – ливада, шеста категория   с площ от 13,848 дка; 

22. Имот с идентификатор 44759.102.122., в м. „Могилата“, землището на с. Люти дол с 

начин на трайно ползване – пасище , шеста категория   с площ от 44,843 дка; 

 

 Комисията предлага  на лицето да се разпределят и следните имоти до достигане на 

полагащите му се пасища, мери и ливади: 

1. Имот с идентификатор 62390.15.975, с площ от 24,609 дка в землището на с.Ребърково, 

м.”Пчелинище”с НТП-ливада, пета категория; 

2. Имот с идентификатор 62390.72.919, с площ от 25,805 дка в землището на с.Ребърково, 

м.”Ливадите”с НТП-ливада, пета категория; 

3. Имот с идентификатор 62390.1.53, с площ от 11,666 дка в землището на с.Ребърково, 

м.”Равенски дел”с НТП-ливада, шеста категория; 

4. Имот с идентификатор 62390.9.28, с площ от 3,041 дка в землището на с.Ребърково, 

м.”Под страната”с НТП-ливада, шеста категория; 

 

      Х.  За землището на с. Моравица 

        Подадени са две заявления: 

1. Цвятко Стефанов от гр.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3145-0066, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ в землището на с. Моравица, община Мездра. 

 1.1. Наемателят притежава 45,20 бр. животински единици (ЖЕ). 

 1.2. Ползва имоти от  523,299  дка от І до VІІ категория в т.ч 121,939 дка от І до VІІ 

категория по изтичащ договор с община Мездра. 

 1.3. Необходима площ за ЖЕ е  693,000 дка от І до VІІ категория. 

 1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи  пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до   169,701 дка от І до VІІ  категория. 

           1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 731 от 

06.10.2017 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а 

именно: 

1.  Имот с идентификатор 63450.62.36  в  м. „Орничака”, землището на с. Руска Бела с  

НТП –  пасище, четвърта  категория с площ от 65,908  дка ; 

2. Имот с идентификатор 63450.128.114  в  м. „Чуран”, землището на с. Руска Бела с  НТП 

–  ливада, десета  категория с площ от 17,693  дка ; 

3. Имот с идентификатор 63450.34.8 в  м. „Садината”, землището на с. Руска Бела с  НТП 

–  пасище, пета  категория с площ от 6,869 дка ; 

4. Имот с идентификатор 63450.56.14  в  м. „Барата”, землището на с. Руска Бела с  НТП 

–  ливада, четвърта  категория с площ от 8,132  дка ; 

5. Имот с идентификатор 63450.69.3 в  м. „Барата”, землището на с. Руска Бела с  НТП –  

пасище, пета  категория с площ от 10,883 дка ; 

6. Имот с идентификатор 63450.69.4 в  м. „Барата”, землището на с. Руска Бела с  НТП –  

ливада, шеста  категория с площ от 12,384 дка ; 

7. Имот с идентификатор 63450.69.5 в  м. „Барата”, землището на с. Руска Бела с  НТП –  
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пасище, шеста  категория с площ от 4,416 дка ; 

8. Имот с идентификатор 63450.69.6 в  м. „Барата”, землището на с. Руска Бела с  НТП –  

пасище, шеста  категория с площ от 4,501 дка ; 

     Комисията констатира, че площите, определени с Решение № 425 от  Протокол   № 

32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр.Мездра за землището на с.Моравица, 

подлежащи на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи 

на правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След 

разпределение на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели 

допълнително площи в съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с 

последващ протокол в срок до 01.06.2022 г.     

 

2. Заявление от Зорница  Кирилова от с.Моравица, отглеждаща животни в землището на 

с.Моравица, общ. Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3145-0135, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 

2.1.Наемателят притежава притежава 56,30 бр. животински единици (ЖЕ) 

2.2.Ползва наети имоти от  2,125  дка от І до VІІ категория  . 

2.3.Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ) – 925,000 дка от І до VІІ 

категория. 

2.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади  в    

 размер на 922,875 дка от І до VІІ  категория.  

 

            Комисията констатира, че площите, определени с Решение № 425 от  

Протокол   № 32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр.Мездра за землището на 

с.Моравица, подлежащи на разпределение са недостатъчни за задоволяване на 

полагащите се площи на правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ). След разпределение на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително площи в съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 

от ЗСПЗЗ с последващ протокол в срок до 01.06.2022 г.     

ХI. За землището на гр.Мездра 

Има подадено  едно заявление. 

1. Заявление от Пламен  Тодоров от гр.Мездра, отглеждащ животни в землището на 

гр.Мездра, общ. Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3100-0193, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.. 

 

1.1. Наемателят притежава притежава 38,65 бр. животински единици (ЖЕ) 

1.2.Ползваните площи  са в размер на 81,559 дка от  І до VІІ  категория. 

1.3.Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ) – 773,000  дка от І до VІІ категория. 

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади  в размер 

на 691,441 дка от І до VІІ  категория.  

      Комисията констатира, че площите, определени с Решение № 425  от  Протокол   № 

32 от 23.02.2022 г. на Общински съвет гр.Мездра за землището на гр.Мездра, подлежащи 

на разпределение са недостатъчни за задоволяване на полагащите се площи на 

правоимащото лице (определени по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ). След разпределение 

на имотите по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели допълнително площи в 

съседното и други землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в срок 

до 01.06.2022 г.     
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ХII. За землището на с.Долна Кремена 

Има подадено  едно заявление. 

1. Заявление от  Пламен Цолов  от гр.София, отглеждащ животни в землището на с.Долна 

Кремена, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3153-0061 в землището на с.Долна Кремена регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.  

1.1. Наемателят притежава общо 7,35 бр. животински единици (ЖЕ). 

            1.2. Необходимата площ за животинските едениците (ЖЕ) е 147,000 дка от І до    

                   VІІ категория. 

      1.3.Ползва площи  по договори – 145,472 дка от І до VІІ  категория в землището   

            на с.Долна Кремена в т.ч 8,303 дка от І до VІІ  категория по изтичащ договор с    

           Община Мездра 

             1.4.Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или    

                   ливади допълнително – 9,831 дка І до VІІ категория.    

1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 730 от 

11.10.2017 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същият 

имот, а именно:   

1. Имот с идентификатор 22126.188.166  в землището на с.Долна Кремена  с НТП пасище, 

четвърта категория с площ  от 8,303   дка в м. „Край село”;   

 

 Комисията предлага  на лицето да се разпредели и следният имот до достигане на 

полагащите му се пасища, мери и ливади: 

 

1. Имот с идентификатор 22126.12.130  в землището на с.Долна Кремена  с НТП 

пасище, шеста категория с площ  от 2,575   дка в м. „Долен Заминец”;   

 

      XIV. За землището на с.Царевец 

      Подадено е едно заявление. 

           1.Заявление Борис  Вътков, отглеждащ животни в землището на с.Царевец, общ.Мездра, 

собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3141-0148 в 

землището на с.Царевец, община Мездра, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

1.1 Заявителят притежава  общо 35,20 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2 Ползваните площи  са в размер на 658,952 дка от  І до VІІ  категория , всичките по 

изтичащ договор с Община Мездра. 

1.3  Необходимата площ за животинските еденици (ЖЕ)  от І до VІІ  категория са в 

размер на 704,000 дка . 

1.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително приравнени към  І до VІІ категория – 704,000 дка   

1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 750  от 

08.02.2018 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите 

имоти, а именно: 

 

1. Имот с идентификатор 78135.2.208 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 98,282 дка в м. „Родината”;  

2. Имот с идентификатор 78135.2.215 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

девета категория  с площ от 199,990 дка в м. „Меторица”;  
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3. Имот с идентификатор 78135.2.217 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

девета категория  с площ от 129,995 дка в м. „Меторица”;  

4. Имот с идентификатор 78135.2.212 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 129,993 дка в м. „Зимовара”;  

5. Имот с идентификатор 78135.1.276 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

девета категория  с площ от 65,996 дка в м. „Кръпата падина”;  

6. Имот с идентификатор 78135.2.211 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 199,988 дка в м. „Каменна поляна”;  

7. Имот с идентификатор 78135.84.459 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 179,986 дка в м. „Креща”;  

8. Имот с идентификатор 78135.2.209 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 20,614 дка в м. „Родината”;  

9. Имот с идентификатор 78135.2.210 в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория  с площ от 73,940 дка в м. „Родината”;  

10. Имот с идентификатор 69050.36.56 в землището на с.Старо Село  с НТП –  

пасище, десета категория  с площ от 219,119 дка в м. „Цаньова могила”;  

 Комисията предлага  на лицето да се разпределят и следните имоти до достигане на 

полагащите му се пасища, мери и ливади: 

1. Имот с идентификатор 78135.2.312   в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 46,665 дка в м. „Зимовара”. 

2. Имот с идентификатор 69050.518.197   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 56,311 дка в м. „Спаиския шумак”;  

 

     XV. За землището на с.Дърманци 

 1. Заявление от Виктория Димитрова от с.Дърманци, собственик на животновъден 

обект с пасищни селскостопански животни № 3129-0096, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ в землището на с.Дърманци, община Мездра. 

1.1. Наемателят притежава  28,20 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2. Ползва наети имоти от  520,018 дка от І до VІІ категория. 

1.3. Необходима площ за ЖЕ е 564,000 дка от І до VІІ категория. 

1.4. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади 

допълнително в размер до 43,982 дка от І до VІІ  категория. 

 

         Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 24668.4.83 в м. „Гарван“,  землището на с.Дърманци  с НТП –  

ливада , девета категория с площ  от 25,391 дка; 

2. Имот с идентификатор 24668.36.17 в м. „Чучуковец“,  землището на с.Дърманци  с НТП 

–  пасище , пета категория с площ  от 12,465 дка; 

3. Имот с идентификатор 24668.9.207 в м. „Гуруняка“,  землището на с.Дърманци  с НТП –  

ливада , пета категория с площ  от 21,067дка; 

 

XVI. За землището на с.Брусен 

Има подадено едно заявление. 

               1. Заявление от Димитър Цолов от с.Брусен, отглеждащ животни в землището на 

с.Брусен, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 3126-0130, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
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1.1. Наемателят притежава 6,60 бр. животински единици (ЖЕ). 

1.2 Ползва наети имоти – 80,352  дка  от І до VІІ категория  в т.ч 29,206  дка от І до VІІ категория 

по изтичащ договор с община Мездра. 

1.3 Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ)  е  99,000 дка от І до VІІ. 

              1.4 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади   

допълнително в размер 47,854 дка от І до VІІ категория. 

              1.5. Съгласно чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че  договор № 746 от 

05.02.2018 г. за имоти  от ОПФ изтича, комисията следва да му разпредели същите имоти, а 

именно: 

1. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.4  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 1,942 дка; 

2. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.23  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 4,219 дка,; 

3. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.41  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 1,018 дка; 

4. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.63  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 1,104 дка; 

5. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.99  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 1,076 дка,; 

6. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.122  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 6,477 дка; 

7. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.125  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 3,645 дка; 

8. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.173  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 3,441 дка; 

9. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.142  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 4,795 дка; 

10. Поземлен имот с идентификатор 06598.30.146  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 1,489 дка ; 

 

 Комисията предлага  на лицето да се разпределят и следните имоти до достигане на 

полагащите му се пасища, мери и ливади: 

1. Поземлен имот с идентификатор 06598.25.31  в м.„Кръста“, землище на с.Брусен 

пасище,  категория на земята- трета  с площ от 5,253 дка,; 

2. Поземлен имот с идентификатор 06598.2.40  в м.„Долно поле“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- четвърта  с площ от 10,698 дка,; 

3. Поземлен имот с идентификатор 06598.12.10  в м.„Брусненски слог“, землище на 

с.Брусен ливада,  категория на земята- четвърта с площ от 2,001 дка,; 

4. Поземлен имот с идентификатор 06598.26.145  в м.„Гумнище“, землище на с.Брусен 

ливада,  категория на земята- пета  с площ от 0,772 дка,; 

 

След направеното разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд на територията на Община Мездра комисията реши:    

  Предлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за наем със собственици и 

ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ), желаещи да наемат имотите от разпределените им по настоящият протокол по реда 

на чл. 37и, ал.6 на ЗСПЗЗ, за срок от пет стопански години, след заплащане на наемната цена. 
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Настоящият протокол следва да бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Мездра, да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация и на 

информационните табла в сградите на кметствата за съответните землища, за които има 

разпределени имоти.  

           Настоящият протокол е приключен на 21.04.2022 г. и може да се обжалва на основание 

чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ по отношение на площта на разпределените имоти, в 14 (четиринадесет) 

дневен срок от обявяването му пред Районен съд гр.Мездра.  

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди  друго. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ....................................... 

          ( инж.Николинка Кътовска ) 

 

Членове: 1. .....................................   2. .................................. 

     (Христина Чулева )                      ( Христина Петкова ) 

                

               3………………………..   4………………………. 

                    (Стела Костова)           (Наташа Петрова)  


