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                                                                                       ОДОБРЯВАМ:    

                                                                                                                                                         

                                                                                            ИВАН АСПАРУХОВ 

             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

                     

     

П Р О Т О К О Л    

 
За окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на 

Община Мездра по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на мери и ливади за стопанската 2021-

2022 година. 

  

Днес 26.05.2021 г. на основание чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.100, ал.5 от Правилника за прилагане на 

закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с 

Протокол от 06.04.2021 г., по подалите заявления по 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, се събра комисия 

назначена със Заповед № 188 /16.03.2021 г. на кмета на Община Мездра в състав: 
 

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

Мездра   „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” 

 

за да разгледа подадените заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, за които се установи 

недостиг на пасища и ливади в съответното землище разпределени с Протокола от 

06.04.2021 г. и разпредели окончателно имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) 

определени с Решение № 256  от  Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет 

гр.Мездра.  
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 Комисията съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, пристъпи към разпределение на 

пасища и ливади  от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 година както 

следва: 

 

1.Данко  Данков, отглеждащ животни в землището на с.Крапец, общ.Мездра, 

собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3149-0036, 

регистрирани в Интегрираната информационна система.  Същият притежава  140 бр. 

животински единици (ЖЕ)  и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища, мери или ливади  в размер 1764,468   дка от І до VІІ, след разпределението с 

Протокол от 06.04.2021г. Комисията предлага на правоимащото лице да се разпределят 

следните имотите:  

1. Имот с идентификатор 12704.257.348 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 141,746  дка в м. „Кошарата ” ; 

2. Имот с идентификатор 12704.31.208 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 21,351  дка в м. „  Буков дол“; 

3. Имот с идентификатор 12704.52.2 в землището на с.Върбешница  с НТП – пасище, 

девета категория, от 18,033  дка в м. „ Манастирище“; 

4. Имот с идентификатор 12704.53.4 в землището на с.Върбешница  с НТП – пасище, 

девета категория, от 45,074  дка в м. „Иванов дол“;    

5. Имот с идентификатор 12704.64.54 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 12,107  дка в м. „ Бели брег“;  

6. Имот с идентификатор 12704.151.5 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 56,032 дка в м. „ Пешно бърдо“;    

7.    Имот с идентификатор 12704.151.60 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 13,170  дка в м. „ Пешно бърдо“;  

8.    Имот с идентификатор 12704.153.295 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 180,002  дка в м. „Кошарата“;     

9.   Имот с идентификатор 12704.153.298 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 47,207  дка в м. „ Кошарата“;    

10. Имот с идентификатор 12704.163.2 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 66,893  дка в м. „Воева могила“;  

11.  Имот с идентификатор 12704.170.4 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 24,133  дка в м. „Буков дол“     

12.  Имот с идентификатор 12704.172.3 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, осма категория, от 40,552  дка в м. „Буков дол“;      

13. Имот с идентификатор 12704.237.296 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 29,568  дка в м. „ Буков дол“  

14. Имот с идентификатор 12704.255.219 в землището на с.Върбешница  с НТП – 

пасище, девета категория, от 10,562 дка в м. „Герова орница“; 

15. Имот с идентификатор 69050.127.155 в землището на с.Старо село  с НТП – 

пасище, десета категория, от 241,266  дка в м. „ Смърдан“  

16. Имот с идентификатор 69050.46.169 в землището на с.Старо село  с НТП – 

пасище, десета категория, от 487,007  дка в м. „Въртопа“;                                     

17. Имот с идентификатор 16122.211.47  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП – 
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пасище, осма категория, от 176,927  дка в м. „ Страната“;                                   

18.   Имот с идентификатор 16122.211.239  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, осма категория, от 70,462 дка в м. „Страната“;                                          

19.  Имот с идентификатор 16122.211.241  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, осма категория, от 87,264  дка в м. „ Страната“;                                         

20. Имот с идентификатор 16122.214.168  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, девета категория, от 249,883  дка в м. „ Царево бранище“;                                        

21.  Имот с идентификатор 16122.214.169  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, девета категория, от 356,942  дка в м. „ Царево бранище“ ;                                        

22. Имот с идентификатор 16122.206.303  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, четвърта категория, от 121,085  дка в м. „ Царево бранище“; 

23. Имот с идентификатор 16122.189.131  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, девета категория, от 113,302  дка в м. „Попово Тръне“;    

24. Имот с идентификатор 16122.142.218  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП 

– пасище, девета категория, от 132,400  дка в м. „Сухото езеро“;    

25. Имот с идентификатор 16122.175.14  в землището на с.Горна Бешовица  с НТП – 

пасище, осма категория, от 35,360  дка в м. „Бапките“. 

 

2. Заявление Ивайло Йосифов, отглеждащ животни в землището на с.Игнатица, 

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

3167-0173 в землището на с.Игнатица, община Мездра, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.Заявителят притежава  общо 18,15 бр. животински 

единици (ЖЕ).Ползваните площи  са в размер на 42,347 дка от  І до VІІ  категория. 

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

363,000 дка категория.Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери 

или ливади допълнително приравнени към  І до VІІ категория – 258,246  дка, след 

разпределението с Протокол от 06.04.2021г.   

 Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

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

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

 

3. Заявление Иванка  Христова, отглеждаща животни в землището на с.Игнатица, 

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

3167-0126 и 3167-0176 в землището на с.Игнатица, община Мездра, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Заявителят притежава  общо 68,70 бр. животински единици (ЖЕ).Ползваните площи  са 

в размер на 958,044 дка от  І до VІІ  категория по изтичащ договор с Община Мездра.. 

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

1030,500 дка .Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или 

ливади допълнително приравнени към  І до VІІ категория - 72,455  дка , след 

разпределението с Протокол от 06.04.2021г.   

Комисията предлага на правоимащото лице да се разпределят следните имотите: 

1. Имот с идентификатор 30510.32.121 в землището на с.Зверино  с НТП –  

пасище , десета категория, от 141,007  дка в м. „Милио трап ”; 
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4.  Заявление от Красимир  Каменов от с.Згориград, отглеждащ животни в землището 

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

селскостопански животни № 3162-0075 в землището на с.Очин дол, община Мездра, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 Наемателят притежава 409,00 животински единици (ЖЕ). Ползва имоти  от 357,233  

дка от  І до VІІ категория, в т.ч. 42,450  дка от  І до VІІ категория по изтичащ договор 

с община Мездра.Необходима площ за животинските еденици ( ЖЕ)  е 6135,00 дка от 

І до VІІ категория. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери 

или ливади в допълнително размер до 5735,320 дка от І до VІІ категория, след 

разпределението с Протокол от 06.04.2021г.   

      Комисията предлага на правоимащото лице да се разпределят следните имотите: 

1. Имот с идентификатор 54506.2.138 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 16,740  дка в м. „ Креща”; 

2. Имот с идентификатор 54506.2.478 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасищ,  

десета категория, от 11,800  дка в м. „Козарнико ”; 

3. Имот с идентификатор 54506.2.514 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 12,327  дка в м. „ Валете”; 

4. Имот с идентификатор 54506.2.538 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 38,612  дка в м. „ Мирово селище”; 

5. Имот с идентификатор 54506.2.638 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 11,968  дка в м. „Валете ”; 

6. Имот с идентификатор 54506.2.709 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 10,540  дка в м. „Геновска нива”; 

7. Имот с идентификатор 54506.2.713 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 11,372  дка в м. „Реката ”; 

8. Имот с идентификатор 54506.2.734 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 17,003 дка в м; 

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

десета категория, от 126,818  дка в м; 

10. Имот с идентификатор 54506.3.125 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 11,095  дка в м. „Бук ”; 

11. Имот с идентификатор 54506.3.134 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 24,125  дка в м. „Бук ”; 

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

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

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

десета категория, от 47,934  дка в м. „Тарпин рас”; 

14. Имот с идентификатор 54506.10.871 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 61,572  дка в м. „Усов рът”; 

15. Имот с идентификатор 54506.10.878 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 15,968  дка в м. „Усов рът ”; 

16. Имот с идентификатор 54506.3.49 в землището на с.Очин дол  с НТП –  ливада , 

десета категория, от 15,420  дка в м; 

17. Имот с идентификатор 54506.3.50 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , 

десета категория, от 59,761  дка в м. „ Говедерника”; 
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18. Имот с идентификатор 54506.3.53 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище , 

десета категория, от 10,431  дка в м. „Говедарника ”; 

19. Имот с идентификатор 54506.3.135 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 60,368  дка в м. „Зебрец ”; 

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

десета категория, от 14,384  дка в м. „Валого ”; 

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

десета категория, от 13,987  дка в м. „Валого ”; 

22. Имот с идентификатор 54506.6.291 в землището на с.Очин дол  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 10,605  дка в м. „ Валого”; 

            Комисията констатира, че площите на територията на община Мездра са     

недостатъчни спрямо  полагащите се площи на правоимащото лице. 

 

5.Заявление от Теодор  Ценов от с.Моравица, отглеждащ животни в землището на 

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

селскостопански животни № 3145-0138, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.Наемателят притежава притежава 27.25 бр. 

животински единици (ЖЕ). Ползва наети имоти от І до VІІ категория – 234,058 дка. 

      Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ) – 545,000 дка от І до VІІ 

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

ливади допълнително в размер на 310,942 дка от І до VІІ  категория.  

1. Имот с идентификатор 39706.9.101 в землището на с.Крета  с НТП –  пасище 

, двета категория, от 66,168  дка в м. „ Орешна падина”; 

2. Имот с идентификатор 24668.4.62 в землището на с.Дърманци  с НТП –  

пасище , девета категория, от 35,967  дка в м. „Гарван ”; 

3. Имот с идентификатор 24668.4.97 в землището на с.Дърманци  с НТП –  

пасище , пета категория, от 27,780  дка в м. „Дери магаре ”; 

4. Имот с идентификатор 24668.4.102 в землището на с.Дърманци  с НТП –  

пасище , девета категория, от 61,577  дка в м. „ Гарван”; 

5. Имот с идентификатор 24668.9.219 в землището на с.Дърманци  с НТП –  

пасище , девета категория, от 123,825  дка в м. „Чочуковец ”; 

6. Имот с идентификатор 24668.9.207 в землището на с.Дърманци  с НТП –  

ливада , пета категория, от 21,069  дка в м. „ Горуняка”; 

7. Имот с идентификатор 16256.35.112 в землището на с.Горна Кремена  с НТП 

–  пасище , десета категория, от 149,440  дка в м. „ Шумака”; 

8. Имот с идентификатор 16256.24.189 в землището на с.Горна Кремена  с НТП 

–  пасище , шеста категория, от 46,432  дка в м. „ Зад кръста”; 

  

6.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.Наемателят притежава притежава 66,10 бр. 

животински единици (ЖЕ). Не ползва наети имоти. Необходима площ за 

животинските еденици (ЖЕ) – 991,500 дка от І до VІІ категория.Съгласно чл.37и, ал.4 
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от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или ливади  в размер на 970,095 дка от 

І до VІІ  категория.  

      Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 44759.101.1 в землището на с.Люти дол  с НТП –  пасище, 

четвърта категория, от 83,433 дка в м. „Лиска”; 

2. Имот с идентификатор 44759.104.8 в землището на с.Люти дол  с НТП –  пасище, 

шеста категория, от 30,897 дка в м. „Кръскови полени”; 

3. Имот с идентификатор 44759.104.266 в землището на с.Люти дол  с НТП –  

пасище, пета категория, от  64,214 дка в м. „Чичера”; 

4. Имот с идентификатор 44759.101.5 в землището на с.Люти дол  с НТП –  пасище, 

шеста категория, от 61,968  дка в м. „Лиска”; 

5. Имот с идентификатор 44759.104.339 в землището на с.Люти дол  с НТП –  

пасище, пета категория, от 265,751  дка в м. „Паничище”; 

6. Имот с идентификатор 44759.114.3 в землището на с.Люти дол  с НТП –  пасище, 

шеста категория, от 77,057  дка в м. „Паничище”; 

7. Имот с идентификатор 44759.114.14 в землището на с.Люти дол  с НТП –  пасище, 

пета категория, от 75,877  дка в м. „Паничище”; 

8. Имот с идентификатор 72432.21.236 в землището на с.Типченица  с НТП –  

пасище, седма категория, от  94,284 дка в м. „Мрамора”; 

9. Имот с идентификатор 72432.21.533 в землището на с.Типченица  с НТП –  

пасище, седма категория, от  117,467 дка в м. „Мрамора”; 

10. Имот с идентификатор 72432.21.600 в землището на с.Типченица  с НТП –  

пасище, четвърта категория, от  20,271 дка в м. „Гложето”; 

11. Имот с идентификатор 72432.39.84 в землището на с.Типченица  с НТП –  пасище, 

седма категория, от  52,165 дка в м. „Йончовото”; 

12. Имот с идентификатор 72432.39.103 в землището на с.Типченица  с НТП –  

пасище, четвърта категория, от  15,206 дка в м. „Йончовото”; 

13. Имот с идентификатор 72432.42.478 в землището на с.Типченица  с НТП –  

пасище, четвърта категория, от  17,806 дка в м. „Попрът”; 

 

7.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. 

Наемателят притежава притежава 35,85 бр. животински единици (ЖЕ). Ползваните 

площи  са в размер на 146,564 дка от  І до VІІ  категория. 

Необходима площ за животинските еденици (ЖЕ) – 537,750 дка от І до VІІ категория. 

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

на 391,186 дка от І до VІІ  категория.  

Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 22126.154.9 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

пасище , шеста категория, от 13,719  дка в м. „ Жила”; 

2. Имот с идентификатор 22126.6.7 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

ливада , седма категория, от 11,954  дка в м. „Белеш”; 

3. Имот с идентификатор 22126.13.135 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

ливада , седма категория, от 13,848  дка в м. „Старец”; 
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4. Имот с идентификатор 22126.13.150 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

ливада , седма категория, от 8,645  дка в м. „Старец”; 

5. Имот с идентификатор 22126.233.24 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

ливада , трета категория, от 9,287  дка в м. „Къси дол”; 

9. Имот с идентификатор 22126.233.38 в землището на с.Долна Кремена  с НТП 

–  ливада , трета категория, от 8,166  дка в м. „Къси дол”; 

10. Имот с идентификатор 22126.886.30 в землището на с.Долна Кремена  с НТП 

–  ливада , трета категория, от 12,243  дка в м. „Робин дол”; 

11. Имот с идентификатор 22126.17.103 в землището на с.Долна Кремена  с НТП 

–  ливада , седма категория, от 8,084  дка в м. „Лисица”; 

12. Имот с идентификатор 22126.61.21 в землището на с.Долна Кремена  с НТП –  

ливада , седма категория, от 8,704  дка в м. „Белеш”; 

13. Имот с идентификатор 22126.13.138 в землището на с.Долна Кремена  с НТП 

–  ливада , седма категория, от 1,382  дка в м. „Старец”; 

14. Имот  с идентификатор 16256.2.110 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

ливада , четвърта категория, от 33,829 дка в м. „Алиева поляна” ; 

15. Имот  с идентификатор 16256.17.303 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, девета категория, от 51,659 дка в м. „Диндиска падина” ; 

16. Имот  с идентификатор 16256.22.13 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 36,082 дка в м. „Реката” ; 

17. Имот  с идентификатор 16256.16.195 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, девета категория, от 22,939 дка в м. „Тихова глава” ; 

18. Имот  с идентификатор 16256.16.84 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 46,539 дка в м. „Тихова глава” ; 

19. Имот  с идентификатор 16256.15.125 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 125,340 дка в м. „Тихова глава” ; 

20. Имот  с идентификатор 16256.20.16 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 45,669 дка в м. „Рудината” ; 

21. Имот  с идентификатор 16256.20.18 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 59,002 дка в м. „Рудината” ; 

22. Имот  с идентификатор 16256.18.147 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, девета категория, от 12,213 дка в м. „Гладна врана” ; 

23. Имот  с идентификатор 16256.24.189 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, шеста категория, от 46,432 дка в м. „Зад кръста” ; 

24. Имот  с идентификатор 16256.22.259 землището на с.Горна Кремена  с НТП – 

пасище, десета категория, от 31,133 дка в м. „Мишина падина”. 

8. Заявление от  Цветана  Митова от с.Боденец, отглеждаща животни в землището на 

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

селскостопански животни № 3100-0196 в землището на с.Долна Кремена (м. 

«Байчиновец» на границата със с.Боденец) регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Наемателят притежава общо 41,40 бр. животински 

единици (ЖЕ). Необходимата площ за животинските едениците (ЖЕ) е 828,000 дка от І 

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

ливади допълнително – 447,090 дка І до VІІ категория след разпределението с Протокол 

от 06.04.2021г.     
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 Комисията предлага  на лицето да се разпределят  следните имоти: 

1. Имот с идентификатор 04827.64.7 в землището на с.Боденец  с НТП пасище, 

шеста категория, от 157,614  дка в м. „Върха”;   

2. Имот с идентификатор 04827.71.1 в землището на с.Боденец  с НТП пасище, пета 

категория, от 10,837  дка в м. „Върха”;   

3. Имот с идентификатор 04827.46.26 в землището на с.Боденец  с НТП ливада, 

четвърта категория, от 2,255  дка в м. „Гръмодоля”;   

4. Имот с идентификатор 69050.39.16   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, седма категория, от 107,498 дка в м. „Крайще”; 

5. Имот с идентификатор 69050.31.101   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, седма категория, от 167,775 дка в м. „Гладния връх”. 

 

9.  «ВИП АГРО МИЛК» ООД с ЕИК 203187094, отглеждащ животни в землището на 

с.Руска Бела, общ.Мездра, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 3148-0120 в землището на с.Руска Бела, община Мездра, 

регистриран в Интегрираната информационна система. Същият притежава общо 147,5 

бр. животински единици (ЖЕ) и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи 

пасища, мери или ливади в размер до 1513,937 дка от І до VІІ .Комисията предлага на 

правоимащото лице да се разпределят  от ОПФ следните имоти:        

1. Имот с идентификатор 78135.1.272   в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

десета категория, от 208,435 дка в м. „Зимовара”;  

2. Имот с идентификатор 78135.2.207   в землището на с.Царевец  с НТП –  пасище, 

девета категория, от 660,803 дка в м. „Родината”;  

3. Имот с идентификатор 69050.45.69   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 732, 271 дка в м. „Осене”;  

4. Имот с идентификатор 69050.45.520   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 226,553 дка в м. „Гъбешки валог”;  

5. Имот с идентификатор 69050.46.241   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 179,956 дка в м. „Лияче”; 

6. Имот с идентификатор 69050.46.242   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 222,866 дка в м. „Лияче”;  

7. Имот с идентификатор 69050.114.177   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 170,421 дка в м. „Тръна”;  

8. 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”;  

9. Имот с идентификатор 69050.38.8   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 52,983 дка в м. „Илин дол”;  

10. Имот с идентификатор 69050.41.114   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, десета категория, от 74,524 дка в м. „Скока”. 

11. Имот с идентификатор 69050.45.511   в землището на с.Старо село  с НТП –  

пасище, осма категория, от 286,267 дка в м. „Дупна могила”. 

12. Имот с идентификатор 78135.83.489   в землището на с.Царевец  с НТП –  

пасище, десета категория, от 116,711 дка в м. „Туришка рудина”. 

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

десета категория, от 46,665 дка в м. „Зимовара”. 
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10. «ТОШЕЛ АГРО» ООД, отглеждащ животни в землището на с.Царевец, общ.Мездра, 

собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 3141-0200 в 

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

система на БАБХ.Заявителят притежава  общо 150,00 бр. животински единици 

(ЖЕ).Ползваните площи  са в размер на 691,049 дка от  І до VІІ  категория. 

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

на 2250,000 дка .Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери или 

ливади допълнително приравнени към  І до VІІ категория – 1920,896 дка  . 

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

разпределението договор № 721/15.02.2017 г. за имоти от ОПФ  изтича  комисията следва 

да му разпределят същите имоти, а  именно: 

1. Имот с идентификатор 78135.84.97 в землището на с. Царевец  с НТП –  

пасище, десета категория, от 322,056 дка в м. „Остро бърдо”;  

2. Имот с идентификатор 78135.10.911 в землището на с. Царевец  с НТП –  

пасище, девета категория, от 44,991 дка в м. „Радина кория”; 

3. Имот с идентификатор 78135.1.279 в землището на с. Царевец  с НТП –  

пасище, десета категория, от 262,544 дка в м. „Сред. падина”; 

4. Имот с идентификатор 78135.82.219 в землището на с. Царевец  с НТП –  

пасище, десета категория, от 240,456 дка в м. „Остро бърдо”; 

5. Имот с идентификатор 78135.57.95 в землището на с. Царевец  с НТП –  

пасище, десета категория, от 417,230 дка в м. „Остро бърдо”; 

6. Имот с идентификатор 54256.38.904 в землището на с. Ослен Криводол  с НТП 

–  пасище, осма категория, от 300,274 дка в м. „Ведни ливади”; 

7. Имот с идентификатор 54256.59.708 в землището на с. Ослен Криводол  с НТП 

–  пасище, пета категория, от 20,628 дка в м. „Крайни дол”; 

8. Имот с идентификатор 54256.59.702 в землището на с. Ослен Криводол  с НТП 

–  пасище, пета категория, от 11,645 дка в м. „Коларницата”; 

 Комисията констатира, че площите на територията на община Мездра са 

недостатъчни спрямо полагащите се площи на правоимащото лице. 

 

 След направеното окончателно 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 за първата година.  
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Предлага сключването на договорите за стопанската 2021-2022 година да бъде до 

01.10.2021 г. след предоставяне на документ, удостоверяващ заплащането на наемната 

цена. 

 

           Настоящият протокол 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. Същият е неразделна част от Протокола от 

06.04.2021 г. 

 

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди  

друго. 
 
 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

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

          ( инж.Н. Кътовска ) 

 

 

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

     (Хр. Чулева )   

 

 

                2. .................................. 

                       ( Хр. Петкова ) 

 

 

               3. ………………………..    

                         (С.Костова)  

 

 

               4. ………………………. 

                        (Н.  Петрова) 

   

 


