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УТВЪРДИЛ:   /п/ 

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ 

 Кмет на Община Роман 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 26.04.2022 г., в административната сграда на Община Роман, гр.Роман на 

бул.“Христо Ботев“ № 132-136, комисия, назначена със Заповед № ЗК-427/18.04.2022 г. 

на кмета на  Община Роман:  

Председател: Румен Антов - адвокат 

членове:  1. инж.Христина Йонкинска – Секретар на община Роман 

                  2. инж. Виолета Димова – Гл. експерт, дирекция СА 

                  3. инж. Димитър Георгиев – Гл. експерт, дирекция СА  

резервни членове:   

                   1. Виктория Кръстева Цакова – Гл. експерт, дирекция СА 

                   2. Владимир Стоянов – Гл. специалист, дирекция СА 

 се събра, за да разгледа подадените до кмета на Община Роман 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 Роман. Горепосочената комисия има за задача да  определи полагащите се 

площи за разпределяне, съобразно броя и вида на регистриваните пасищни 

селскостопански животни, но не повече от 15 дка за 1 животински 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 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 № 388 от протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински 

съвет гр. Роман. На правоимащите, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце, и/или 
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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: 

1.Заявление вх.№ 9400-259/01.03.2022 г. от Тереза Данаилова Стайкова, животновъден 

обект с рег.№ 3591000041, с.Камено поле. 

2.Заявление вх.№ 9400-258/01.03.2022 г. от Мирослав Иванов Кръстев, животновъден 

обект с рег.№ 3591080046, с. Камено поле. 

3.Заявление вх.№ 9400-260/01.03.2022 г. от Александър Сашов Банков, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0042, с.Камено поле. 

4.Заявление с вх.№ 9400-271/04.03.2022 г. от Любен Митков Асенов, животновъден 

обект рег.№ 3150-0148, с. Камено поле. 

5.Заявление с вх.№ 9400-270/04.03.2022 г. от МИТ-СЕКЮРИТИ-85 ЕООД, ЕИК 

203387159,  животновъден обект рег.№ 3150-0359, с.Камено поле. 

6. Заявление с вх.№ 9400-313/09.03.2022 г. от Любомир Филипов Илиев, животновъден 

обект рег.№ 3139-0087, с.Синьо бърдо. 

7.Заявление  вх.№ 2600-270/04.03.2022 г., от ГЕОНИД ЕООД, ЕИК 202252824, 

животновъден обект с рег.№ 3138-0040, с.Курново. 

8. Заявление  вх.№ 9400-238/02.03.2022 г., от Борислав Иванов Борисов, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0186, с.Камено поле. 

9. Заявление  вх.№ 9400-304/09.03.2022 г., от Валери Петров Петров, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0216, с.Камено поле. 

10. Заявление  вх.№ 9400-303/09.03.2022 г., от Анета Иванова Петкова, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0350, с.Камено поле. 

11. Заявление  вх.№ 9400-302/09.03.2022 г., от Христо Недялков Христов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-001, с.Камено поле. 

12. Заявление  вх.№ 9400-297/08.03.2022 г., от Велислав Пенчев Василев, животновъден 

обект с рег.№ 3139-0106/3139-0029, с.Синьо бърдо. 

13. Заявление  вх.№ 9400-284/07.03.2022 г., от Иво Иванов Борисов, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0184, с.Камено поле. 

14. Заявление  вх.№ 9400-278/04.03.2022 г., от Николай Димитров Димитров, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0015, с.Камено поле. 

15. Заявление  вх.№ 9400-275/04.03.2022 г., от Тихомир Борисов Ружовски, 

животновъден обект с рег.№ 3140-0071, 3140-0184, с.Кунино. 
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16. Заявление  вх.№ 9400-309/09.03.2022 г., от Генади Тошков Петров, животновъден 

обект с рег.№ 3150-0241, с.Камено поле. 

17.Заявление  вх.№ 9400-308/09.03.2022 г. от Павлина Тошкова Петрова, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0240, с.Камено поле. 

18.Заявление  вх.№ 9400-306/09.03.2022 г. от Пенчо Велиславов Пенчев, 

животновъден обект с рег.№ 3139-0031, с. Синьо бърдо. 

19. Заявление  вх.№ 9400-315/10.03.2022 г., от Данаил Георгиев Драганов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0199, с.Камено поле. 

20.Заявление с вх.№ 9400-328/10.03.2022 г. от Миглена Руменова Вълкова, 

животновъден обект с рег.№ 3135-0021, с.Хубавене. 

21.Заявление с вх.№ 9400-324/10.03.2022 г. от Милен Петров Милов, животновъден 

обект № 3150-0379, с.Камено поле. 

22.Заявление с вх.№ 9400-319/10.03.2022 г. от Виолетка Христова Георгиева, 

животновъден обект № 4064560021, с.Кунино. 

23.Заявление с вх.№ 9400-325/10.03.2022 г. от Мария Николаема Милова, 

животновъден обект № 3150-0158, с.Камено поле. 

     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 в резултат на което установи, че всички кандидати 

са 

приложили изискуемите съгласно чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ документи, както и 

желанията им към конкретни имоти. При извършване на разпределението, комисията 

ще се ръководи от данните, съдържащи се в справка за животни  с данни към 01.02.2022 

г., /официалната справка от сайта на БАБХ/. При констатирано разминаване между 

данните, подадени  от заявителите и справката от сайта на БАБХ, комисията ще взема 

предвид данните, които са по-благоприятни за заявителите. Видовете пасищни 

селскостопански животни се приравняват към животинска единица, съгласно §2з от 

Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както следва: 

 

1.един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се 

равнява на една животинска единица /1 ЖЕ/. 

2.говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от 

животинската единица. 
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3.една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинската единица. 

    Ползваните площи  са приравнени към десета категория в дка. 

    Комисията пристъпи към определяне на необходимата за всеки кандидат площ и 

разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ по землища, до достигане на 

полагащите се пасища, мери и ливади, за всяко землище. При разпределението 

предимство имат кандидатите, които до датата на разпределението са ползвали 

съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се 

разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко 

животински единици,  а именно: 

 

I. За землището на с. Хубавене 

Постъпило е едно заявление: 

 

1.Заявление с вх.№ 9400-328/10.03.2022 г., от ЗП Миглена Руменова Вълкова, 

животновъден обект с рег.№ 3135-0021, с.Хубавене. 

1.1. Заявителя притежава общо 5,65 бр. животински единици (ЖЕ) 

1.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   47,188 дка или 94,377 дка от VIII до  X 

категория 

1.3.Необходима площ за животинските единици – 84,75 дка от I до VII категория или 

169,5 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 32,691 дка от I до VII категория или 65,382 дка от VIII до  X 

категория 

1.5..Комисията предлага на лицето да се разпределят следните имоти до достигане 

на полагащите се пасища и ливади: 

- имот с идентификатор 77493.98.85 в землище с.Хубавене  с НТП пасище, пета 

категория от 28543 кв.м, в местност: КОСОВЕЦ,  / АОС № 3594 от 13.03.2020 г. 

 

 

II. За землището на с. Камено поле 

Постъпили са шестнадесет заявления: 

 

1. Заявление с вх.№ 9400-325/10.03.2022 г., от ЗП Мария Николаева Милова, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0158, с.Камено поле. 

1.1. Заявителя притежава общо 6,6 бр. животински единици (ЖЕ) 
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1.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  100,497 дка или 200,995 дка от VIII до  

X категория 

1.3.Необходима площ за животинските единици – 129 дка от I до VII категория или 258 

дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 11/27.10.2017 г. и от 22.08.2012 г. за имоти от ОПФ 

изтичащ, комисията  следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 40645.43.138 в землище с.Кунино  с НТП ливада, десета 

категория от 38409 кв.м, в местност: ………….., / АОС № 3547 от 27.11.2019 г. 

- имот с идентификатор 40645.18.45 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 34461 кв.м, в местност: ………….., / АОС № 3690 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.32 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 67816 кв.м, в местност: ………….., / АОС № 3694 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.182.2 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 16303кв.м, в местност: ………….., / АОС № 3698 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.27 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 43997 кв.м, в местност: ………….., / АОС № 3701 от 03.07.2020 г. 

2. Заявление с вх.№ 9400-302/09.03.2022 г., от ЗП Христо Недялков Христов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0001, с.Камено поле. 

2.1. Заявителя притежава общо 7 бр. животински единици (ЖЕ) 

2.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  100 дка или 200 дка от VIII до  X 

категория 

2.3.Необходима площ за животинските единици – 105 дка от I до VII категория или 210 

дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 9/27.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  следва 

да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 40645.98.39 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 199989 кв.м, в местност: ……………, / АОС № 3689 от 03.07.2020 г. 

 

3. Заявление с вх.№ 9400-278/04.03.2022 г., от ЗП Николай Димитров Димитров, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0015, с.Камено поле. 

3.1. Заявителя притежава общо 5,4 бр. животински единици (ЖЕ) 
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3.2. Необходима площ за животинските единици – 81 дка от I до VII категория или 162 

дка от VIII до  X категория 

3.3. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

 - имот с идентификатор 35910.65.13 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 42737 кв.м, в местност: ………… / АОС № 3607 от 27.02.2022 г. 

- имот с идентификатор 35910.330.685 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, девета 

категория от 89433 кв.м, в местност: „………..“, / АОС № 3896 от 23.11.2020 г. 

 

4. Заявление с вх.№ 9400-260/01.03.2022 г., от ЗП Александър Сашов Банков, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0042, с.Камено поле. 

 4.1. Заявителя притежава общо 8,8 бр. животински единици (ЖЕ) 

 4.2.Ползва наети площи от I до VII категория- 136,854   дка или 273,408 дка от VIII до  

X категория 

 4.3. Необходима площ за животинските единици – 132 дка от I до VII категория или 

164 дка от VIII до  X категория 

Съгласно чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ няма право на разпределение на  пасища, мери и 

ливади. 

 

5. Заявление с вх.№ 9400-271/04.03.2022 г., от ЗП Любен Митков Асенов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0148, с.Камено поле. 

5.1. Заявителя притежава общо 10 бр. животински единици (ЖЕ) 

5.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  50 дка или 100 дка от VIII до  X 

категория 

5.3.Необходима площ за животинските единици – 150 дка от I до VII категория или 300 

дка от VIII до  X категория 

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

разпределението договор № 2/03.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  следва 

да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 4064598.43 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 100464 кв.м, в местност:……….. / АОС № 3677 от 23.06.2020 г. 

5.5. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 
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- имот с идентификатор 35910.65.14 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 29593 кв.м, в местност:……………., / АОС № 3707 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.97.527 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 55038 кв.м, в местност: „………..“, / АОС № 3894 от 13.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.301.557 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, десета 

категория от 40843 кв.м, в местност: „СТУДЕНИЯ ДОЛ“, / АОС № 3895 от 13.11.2020 

г. 

 

6. Заявление с вх.№ 9400-259/01.03.2022 г., от ЗП Тереза Данаилова Стайкова, 

животновъден обект с рег.№ 3591000041, с.Камено поле. 

6.1. Заявителя притежава общо 11 бр. животински единици (ЖЕ) 

6.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  89,342 дка или 178,684 дка от VIII до  X 

категория 

6.3.Необходима площ за животинските единици – 215 дка от I до VII категория или 430 

дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 15/31.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 35910.50.58 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 28997 кв.м, в местност:КРИИВИНА, / АОС № 3008 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.161 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 7084 кв.м, в местност:КРИИВИНА, / АОС № 3009 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.18 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 23284 кв.м, в местност:…………….., / АОС № 3020 от 14.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.48 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 99996 кв.м, в местност:КРИИВИНА, / АОС № 3022 от 14.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 40645.139.2 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 19316 кв.м, в местност:ДЕВИЧЕ ПОЛЕ, / АОС № 3040 от 15.03.2019 г. 

6.5. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

 - имот с идентификатор 35910.77.870 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 16913 кв.м, в местност: „………..“, /АОС № 2963 от 18.10.2018 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.19 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 104858 кв.м, в местност: „………“, /АОС № 2986 от 08.03.2019 г. 
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7. Заявление с вх.№ 9400-324/10.03.2022 г., от ЗП Милен Петров Милов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0379, с.Камено поле. 

7.1. Заявителя притежава общо 18,6 бр. животински единици (ЖЕ) 

7.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  271,419 дка или 542,838 дка от VIII до  

X категория 

7.3.Необходима площ за животинските единици – 279 дка от I до VII категория или 558 

дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 10/27.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 3510.103.19 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 23107 кв.м, в местност: СЕЛСКИ ВРЪХ, / АОС № 3709 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 3510.50.46 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 39002 кв.м, в местност: КРИВИНА, / АОС № 3710 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 3510.65.10 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 39998 кв.м, в местност: …………., / АОС № 3711 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.42 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 127993 кв.м, в местност: ……….., / АОС № 3679 от 23.06.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.21.522 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 127786 кв.м, в местност: ……….., / АОС № 3691 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.20.66 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 23857 кв.м, в местност: ……….., / АОС № 3695 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.37.165 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 161065 кв.м, в местност: ……….., / АОС № 3999 от 03.07.2020 г. 

8. Заявление с вх.№ 9400-268/02.03.2022 г., от ЗП Борислав Иванов Борисов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0186, с. Камено поле. 

8. 1. Заявителя притежава общо 24 бр. животински единици (ЖЕ) 

8.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   134,498 дка или 268,996 дка от VIII до  

X категория 

8.3.Необходима площ за животинските единици – 360 дка от I до VII категория или 720 

дка от VIII до  X категория 
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8.4. Съгласно чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади 

допълнително в размер на 252,617 дка от I до VII категория или 505,235 дка от VIII до  

X категория 

8.5. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

- имот с идентификатор 35910.297.142 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, шеста 

категория от 70043 кв.м, в местност: „Ръженик“, / АОС № 3014 от 13.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.47 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 151270 кв.м, в местност: КРИВИНА, / АОС № 4033 от 26.02.2021 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.20 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 155772 кв.м, в местност: „………..“, / АОС № 3773 от 05.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.24 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 34264 кв.м, в местност: „………..“, / АОС № 3772 от 05.11.2020 г. 

 

9. Заявление с вх.№ 9400-84/07.03.2022 г.,  от ЗП Иво Иванов Борисов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0184, с.Камено поле. 

9.1. Заявителя притежава общо 26 бр. животински единици (ЖЕ) 

9.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   230,394 дка или 460,789 дка от VIII до  

X категория 

9.3.Необходима площ за животинските единици – 390 дка от I до VII категория или 780 

дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 159,605 дка от I до VII категория или 319,211 дка от VIII до  

X категория 

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

разпределението договор № 22/22.12.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 35910.55.10 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 388282 кв.м, в местност:………….. / АОС № 3756 от 29.10.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.51.2 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 61021 кв.м, в местност:КРАЙ СЕЛО, / АОС № 3762 от 05.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.144.445 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 11464 кв.м, в местност:КОНДАШКИ КОШАРИ, / АОС № 3769 от 

05.11.2020 г. 
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9.6. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

- имот с идентификатор 35910.144.439 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 14839 кв.м, в местност:КОНДАШКИ КОШАРИ, / АОС № 2988 от 

08.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.73.255 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 204746 кв.м, в местност: „МОГИЛИТЕ“, / АОС № 3766 от 05.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.52.6 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 16906 кв.м, в местност: „МУРОВ ДОЛ“, / АОС № 3768 от 05.11.2020 г. 

 

10. Заявление  вх.№ 9400-258/01.03.2022 г., от ЗП Мирослав Иванов Кръстев, 

животновъден обект с рег.№ 3591080046, с.Камено поле. 

10.1. Заявителя притежава общо 29,55 бр. животински единици (ЖЕ) 

10.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  229,777 дка или 459,555 дка от VIII до  

X категория 

10.3.Необходима площ за животинските единици – 443,25 дка от I до VII категория или 

886,5 дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 7/25.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  следва 

да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 35910.46.92 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 10258 кв.м, в местност:КЛЕНЯКА / АОС № 3683 от 23.06.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.46.91 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 1422 кв.м, в местност:КЛЕНЯКА / АОС № 3684 от 23.06.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.37 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 192336 кв.м, в местност:………. / АОС № 3676 от 23.06.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.21 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 136538 кв.м, в местност:………. / АОС № 3692 от 03.07.2020 г. 

10.5. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

- имот с идентификатор 35910.73.48 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 14419 кв.м, в местност: МОГИЛИТЕ, / АОС № 2990 от 08.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.45 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 99999 кв.м, в местност: КРИВИНА, / АОС № 4030 от 26.02.2021 г. 
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Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  и други землища по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в  срок до 01.06.2022 г. 

 

11. Заявление с вх.№ 9400-308/09.03.2022 г., от ЗП Павлина Тошкова Петрова, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0240, с.Камено поле. 

11.1. Заявителя притежава общо 37,8 бр. животински единици (ЖЕ) 

11.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   276,116 дка или 552,233 дка от VIII до  

X категория 

11.3.Необходима площ за животинските единици – 567 дка от I до VII категория или 

1134 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 290,884 дка от I до VII категория или 581,767 дка от VIII до  

X категория 

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

на полагащите се пасища и ливади: 

- имот с идентификатор 35910.308.525 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, трета 

категория от 12706 кв.м, в местност: РАВНОВА ЛИВАДА / АОС № 2991 от 08.03.2019 

г. 

- имот с идентификатор 35910.55.11 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 61057 кв.м, в местност: …….. / АОС № 3010 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.68.962 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 141830 кв.м, в местност: „ЦЕРОВЕЦ“, / АОС № 3763 от 05.11.2020 г. 

 

Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  и други землища по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в  срок до 01.06.2022 г. 

12. Заявление с   вх.№ 9400-315/10.03.2022 г.,  от ЗП Данаил Георгиев Драганов, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0199, с.Камено поле. 
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12.1. Заявителя притежава общо 43,6 бр. животински единици (ЖЕ) 

12.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   592,459 дка или 1184,918 дка от VIII 

до  X категория 

12.3.Необходима площ за животинските единици – 674 дка от I до VII категория или 

1348 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 81,541 дка от I до VII категория или 163,082 дка от VIII до  X 

категория 

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

разпределението договор № 17/01.11.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпредели същите имоти, а именно: 

- имот с идентификатор 35910.41.106 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 9057 кв.м, в местност: КЛЕНЯКА, /АОС № 2992 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.20 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 113994 кв.м, в местност: „………“, /АОС № 3294 от 15.04.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.41.103 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 6375 кв.м, в местност: КЛЕНЯКА, /АОС № 2993 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.43.11 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 130947 кв.м, в местност: ………….., /АОС № 2995 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.49 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 6375 кв.м, в местност: КРИВИНА, /АОС № 2994 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.46.75 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 45065 кв.м, в местност: КЛЕНЯКА, /АОС № 2996 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.41.108 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 16967 кв.м, в местност: КЛЕНЯКА, /АОС № 2997 от 11.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.46.3 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 5628 кв.м, в местност: КЛЕНЯКА, /АОС № 3017 от 13.03.2019 г. 

    Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  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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13. Заявление с вх.№ 9400-270/04.03.2022 г. от „МИТ СЕКЮРИТИ – 85“ ЕООД, 

ЕИК 203387159, животновъден обект с рег.№ 3150-0359, с.Камено поле. 

13.1. Заявителя притежава общо 50,2 бр. животински единици (ЖЕ) 

13.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   1017.965 дка или 2035,931 дка от VIII 

до  X категория 

13.3.Необходима площ за животинските единици – 908 дка от I до VII категория или 

2008 дка от VIII до  X категория 

13.4. Съгласно чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ няма право на допълнително разпределение на  

пасища, мери и ливади. 

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

разпределението договор № 8/25.10.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  следва 

да разпредели същите имоти, съгласно чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ, а именно: 

- имот с идентификатор 40645.98.38 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 216987 кв.м, в местност: „………“, /АОС № 3678 от 23.06.2020 г. 

14. Заявление с вх.№ 9400-304/09.03.2022 г., от ЗП Валери Петров Петров, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0216, с.Камено поле. 

14.1. Заявителя притежава общо 78.15 бр. животински единици (ЖЕ) 

14.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   395,779 дка или 791,436 дка от VIII до  

X категория 

14.3.Необходима площ за животинските единици – 1172,25 дка от I до VII категория 

или 2344,5 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 776,471 дка от I до VII категория или 1553,064 дка от VIII до  

X категория 

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

на полагащите се пасища и ливади: 

- имот с идентификатор 35910.58.47 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 68903кв.м, в местност: ………… / АОС № 4032 от 26.02.2021 г. 

- имот с идентификатор 35910.58.13 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 22055 кв.м, в местност: „Ръженик“, / АОС № 3004 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.58.16 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 16793 кв.м, в местност: „Ръженик“, / АОС № 3005 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.86.10 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, шеста 

категория от 2300 кв.м, в местност: „ПЕЩЕРНИ ДОЛ“, / АОС № 3526 от 10.10.2019 г. 

mailto:roman@roman.bg
http://www.roman.bg/


 

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136 
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349 

e-mail: roman@roman.bg  
web: www.roman.bg 

- имот с идентификатор 35910.89.38 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 15443 кв.м, в местност: „КИЧЕРА“, / АОС № 3530 от 10.10.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.303.70 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 102042 кв.м, в местност: „…………“, / АОС № 3532 от 10.10.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.333.29 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, девета 

категория от 207387 кв.м, в местност: „ПАДИНАТА“, / АОС № 3533 от 10.10.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.51.868 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 108580 кв.м, в местност: „………..“, / АОС № 3897 от 23.11.2020 г. 

 

  Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  и други землища по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в  срок до 01.06.2022 г. 

15. Заявление с вх.№ 9400-303/09.03.2022 г., от ЗП Анета Иванова Петкова, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0350, с.Камено поле. 

15.1. Заявителя притежава общо 115 бр. животински единици (ЖЕ) 

15.2.Ползва наети площи от I до VII категория-  250 дка или 500 дка от VIII до  X 

категория 

15.3.Необходима площ за животинските единици – 1725 дка от I до VII категория или 

3450 дка от VIII до  X категория. 

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

разпределението договор № 16/01.11.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 35910.43.107 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 499973 кв.м, в местност: ГОЛЯМАТА РУДИНА, / АОС № 3021 от 

14.03.2019 г. 

15.5. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

 - имот с идентификатор 35910.58.55 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 3662 кв.м, в местност: „Ръженик“, / АОС № 3006 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.49.6 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 8361 кв.м, в местност: „Бързо поле“, / АОС № 2998 от 12.03.2019 г. 
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- имот с идентификатор 35910.53.11 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 2876 кв.м, в местност: „Равнова ливада“, / АОС № 2999 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.53.10 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 9601 кв.м, в местност: „Равнова ливада“, / АОС № 3000 от 12.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.26 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 15721кв.м, в местност: „……….“, / АОС № 3502 от 18.09.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.55.25 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 10550 кв.м, в местност: „……………..“, / АОС № 3503 от 18.09.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.75.19 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, трета 

категория от 37870кв.м, в местност: „ПОД СЕЛО“, / АОС № 3526 от 10.10.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.75.16 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, трета 

категория от 12255кв.м, в местност: „ПОД СЕЛО“, / АОС № 3527 от 10.10.2019 г. 

 

Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  и други землища по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в  срок до 01.06.2022 г. 

 

 

16.Заявление с вх.№ 9400-309/09.03.2022 г., от ЗП Генади Тошков Петров, 

животновъден обект с рег.№ 3150-0241, с.Камено поле. 

16.1. Заявителя притежава общо 195.35 бр. животински единици (ЖЕ) 

16.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   404,032 дка или 808,065 дка от VIII до  

X категория 

16.3.Необходима площ за животинските единици – 2930,25 дка от I до VII категория 

или 5860,5 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 2526,218 дка от I до VII категория или 5052,435 дка от VIII 

до  X категория 

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

разпределението договор № 21/16.11.2017 г. за имоти от ОПФ изтича, комисията  

следва да разпредели същия имот, а именно:  
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- имот с идентификатор 35910.55.15 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 199397 кв.м, в местност: ………. / АОС № 3757 от 29.10.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.332.303 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 70052 кв.м, в местност: ………. / АОС № 3761 от 03.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.303.72 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 13520 кв.м, в местност: ………. / АОС № 3764 от 05.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.303.71 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 52796 кв.м, в местност: ………. / АОС № 3770 от 05.11.2020 г. 

- имот с идентификатор 40645.98.40 в землище с.Кунино  с НТП пасище, десета 

категория от 148992 кв.м, в местност: ………. / АОС № 3863 от 11.11.2020 г. 

16.6. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

- имот с идентификатор 35910.103.17 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 26402 кв.м, в местност: „Селски връх“, / АОС № 3011 от 13.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.50.54 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 39290 кв.м, в местност: „Кривина“, / АОС № 3012 от 13.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.333.30 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, девета 

категория от 26626 кв.м, в местност: „Падината“, / АОС № 3015 от 13.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.46.84 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 1936 кв.м, в местност: „Кленяка“, / АОС № 3139 от 21.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.312.297 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 282543 кв.м, в местност: „………“, /АОС № 3708 от 03.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 35910.65.17 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 67305 кв.м, в местност: „……….“, / АОС № 4029 от 26.02.2021 г. 

- имот с идентификатор 35910.24.46 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 83655 кв.м, в местност: „……….“, / АОС № 4031 от 26.02.2021 г. 

- имот с идентификатор 35910.43.10 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 252432 кв.м, в местност: „……….“, / АОС № 3016 от 13.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.52.41 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 64148 кв.м, в местност: „МУРОВ ДОЛ “, / АОС № 3142 от 21.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.44.44 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 10989 кв.м, в местност: „МАРТИНИЦА“, / АОС № 3153 от 25.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.295.362 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, десета 

категория от 49400 кв.м, в местност: „……….“, / АОС № 3155 от 25.03.2019 г. 
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- имот с идентификатор 35910.73.221 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 18596 кв.м, в местност: „МОГИЛИТЕ“, / АОС № 3156 от 25.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.49.7 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, десета 

категория от 14609 кв.м, в местност: „БЪРЗО ПОЛЕ“, / АОС № 3157 от 25.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.46.77 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 17704 кв.м, в местност: „КЛЕНЯКА“, / АОС № 3297 от 15.04.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.168.283 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, седма 

категория от 28319 кв.м, в местност: „КЛЕНЯКА“, / АОС № 3298 от 15.04.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.297.581 в землище с.Камено поле  с НТП изоставена 

ливада, шеста категория от 18493 кв.м, в местност: „ПЕЩЕРНИ ДОЛ“, / АОС № 3360 

от 14.05.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.59.153 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 25000 кв.м, в местност: „РЪЖЕНИК“, / АОС № 3380 от 10.06.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.52.10 в землище с.Камено поле  с НТП ливада, трета 

категория от 1482 кв.м, в местност: „МУРОВ ДОЛ“, / АОС № 3400 от 10.07.2019 г. 

- имот с идентификатор 35910.44.24 в землище с.Камено поле  с НТП пасище, десета 

категория от 1791 кв.м, в местност: „ГОЛЯМАТА РУДИНА“, / АОС № 3401 от 

10.07.2019 г. 

Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  и други землища по реда на 

чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ с последващ протокол в  срок до 01.06.2022 г. 

 

III.   За землището на с. Синьо бърдо 

Постъпили са три броя заявления. 

1. Заявление  вх.№ 9400-313/09.03.2022 г., ЗП Любомир Филипов Илиев, 

животновъден обект с рег.№ 3139-0087 в землището на с. Синьо бърдо. 

1.1. Заявителя притежава общо 10,5 бр. животински единици (ЖЕ) 

1.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   154,964 дка или 309,929 дка от VIII до  

X категория 

1.3.Необходима площ за животинските единици – 157,5 дка от I до VII категория или 

315 дка от VIII до  X категория 
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1.4. Съгласно чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади 

допълнително в размер на 0,464 дка от I до VII категория или 5,071 дка от VIII до  X 

категория 

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

разпределението договор № 22/11.12.2017 г. за имоти от ОПФ, комисията  следва да 

разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 66576.115.14 в землище с.Синьо бърдо  с НТП ливада, осма 

категория от 6624 кв.м, в местност: ЧИТАНСКИ ЛИВАДИ, / АОС № 3024 от 

14.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 69972.39.20 в землище с.Струпец  с НТП пасище, осма 

категория от 232874 кв.м, в местност: ЛАКОВ ТРАП, / АОС № 3034 от 15.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 69972.29.6 в землище с.Струпец с НТП пасище, девета 

категория от 54630 кв.м, в местност: БУКОВ ДОЛ, / АОС № 3035 от 15.03.2019 г. 

 

2. Заявление  вх.№ 9400-297/08.03.2022 г., ЗП Велислав Пенчев Василев, 

животновъден обект с рег.№ 3139-0106 в землището на с. Синьо бърдо. 

2.1. Заявителя притежава общо 3,45 бр. животински единици (ЖЕ) 

2.2. Няма наети площи от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване: 

пасища, мери и ливади. 

2.3.Необходима площ за животинските единици – 51,75 дка от I до VII категория или 

103,5 дка от VIII до  X категория 

2.4. При разпределянето на пасищата и ливадите от ОПФ комисията предлага 

правоимащото лице да получи следните имоти: 

- имот с идентификатор 66576.62.19 в землище с.Синьо бърдо с НТП пасище, осма 

категория от 18000 кв.м, в местност: МИОВ ПЕЩ, / АОС № 3031 от 14.03.2019 г. 

- имот с идентификатор 66576.62.17 в землище с.Синьо бърдо с НТП пасище, осма 

категория от 892 кв.м, в местност: МИОВ ПЕЩ, / АОС № 3632 от 10.03.2020 г. 

 

Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  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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3. Заявление  вх.№ 9400-306/09.03.2022 г., ЗП Пенчо Велиславов Пенчев, 

животновъден обект с рег.№ 3139-0031 в землището на с. Синьо бърдо. 

3.1. Заявителя притежава общо 7,5 бр. животински единици (ЖЕ) 

3.2.Ползва наети площи от I до VII категория-   58,346 дка или 116,692 дка от VIII до  X 

категория 

3.3.Необходима площ за животинските единици – 112,5 дка от I до VII категория или 

225 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 54,154 дка от I до VII категория или 108,308 дка от VIII до  X 

категория 

3.5. Съгласно чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията  следва да разпредели имоти, както 

следва:  

- имот с идентификатор 66576.188.3 в землище с.Синьо бърдо с НТП пасище, пета 

категория от 3180 кв.м, в местност: СТРАЖИЦА, / АОС № 3332 от 22.04.2019 г. 

- имот с идентификатор 66576.245.12 в землище с.Синьо бърдо с НТП пасище, осма 

категория от 2245 кв.м, в местност: ВЪРТЕН КАМЪК, / АОС № 3774 от 05.11.2020 г. 

Комисията констатира, че площите определени с Решение № 388 прието с 

протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет Роман, за землището на с.Камено 

поле, 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 допълнителни площи в съседно  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. Курново 

Постъпило е едно заявление: 

1. Заявление с вх.№ 2600-270/04.03.2022 г.,от „ГЕОНИД“ ЕООД, ЕИК202252824, 

животновъден обект с рег.№ 3138-0040, с.Курново. 

1.1. Заявителя притежава общо 23,5  бр. животински единици (ЖЕ) 

1.2.Ползва наети площи от I до VII категория -   327,151 дка и 654,303 дка от VIII до  X 

категория 

1.3.Необходима площ за животинските единици (ЖЕ) – 352,5 дка от I до VII категория 

или 705 дка от VIII до  X категория 
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1.4. Съгласно чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ, изр. второ и поради това, че към датата на 

разпределението договор № 13/30.09.2017 г. и последващ го анекс от 28.04.2020 г. за 

имоти от ОПФ, комисията  следва да разпределя същите имоти, а именно:  

- имот с идентификатор 40679.69.11 в землище с.Курново  с НТП пасище, осма 

категория от 39109 кв.м, в местност: ДЪБРАВАТА, / АОС № 3402 от 17.07.2019 г. 

- имот с идентификатор 40679.55.15 в землище с.Курново  с НТП изоставена ливада, 

осма категория от 5781 кв.м, в местност: МИХОВОТО, / АОС № 3581 от 23.01.2020 г. 

- имот с идентификатор 40679.128.22 в землище с.Курново  с НТП изоставена ливада, 

шеста категория от 11006 кв.м, в местност: СПАСИЙСКА ЛИВАДА, / АОС № 3647 от 

04.05.2020 г. 

- имот с идентификатор 40679.105.31 в землище с.Курново  с НТП изоставена ливада, 

пета категория от 3382 кв.м, в местност: ВЪРХА, / АОС № 3715 от 06.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40679.150.23 в землище с.Курново  с НТП пасище, осма 

категория от 4768 кв.м, в местност: МЪРТВИНАТА, / АОС № 3716 от 06.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40679.6.10 в землище с.Курново  с НТП пасище, осма 

категория от 30590 кв.м, в местност: МАЛКИЯ БРИЛ, / АОС № 3717 от 06.07.2020 г. 

- имот с идентификатор 40679.86.10 в землище с.Курново  с НТП пасище, осма 

категория от 66507 кв.м, в местност: ЛЪГА, / АОС № 3718 от 06.07.2020 г. 

 

 

V. За землището на с. Кунино 

           Постъпили са две заявления. 

1. Заявление с вх.№ 9400-275/04.03.2022 г.,от Тихомир Борисов Ружовски, 

животновъден обект с рег.№ 3140-0071, 3140-0184, с.Кунино. 

1.1. Заявителя притежава общо 14,65  бр. животински единици (ЖЕ) 

1.2.Ползва наети площи от I до VII категория -   152,007 дка или 304,014 дка от VIII до  

X категория 

1.3.Необходима площ за животинските единици (ЖЕ) – 219,75 дка от I до VII категория 

или 439,5 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 67,743 дка от I до VII категория или 135,486 дка от VIII до  X 

категория 

1.5. Съгласно чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията  следва да разпредели имоти, както 

следва:  
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- имот с идентификатор 40645.1.472 в землище с.Кунино с НТП пасище, четвърта 

категория от 25195 кв.м, в местност: …………, / АОС № 4104/14.03.2022 г. 

2. Заявление с вх.№ 9400-319/10.03.2022 г., от Виолетка Христова Георгиева, 

животновъден обект с рег.№ 4064560021, с.Кунино. 

2.1. Заявителя притежава общо 3  бр. животински единици (ЖЕ) 

2.2.Ползва наети площи от I до VII категория -   30,890 дка или 61,781 дка от VIII до  X 

категория 

2.3.Необходима площ за животинските единици (ЖЕ) – 45 дка от I до VII категория или 

90 дка от VIII до  X категория 

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

допълнително в размер на 14,110 дка от I до VII категория или 28,219 дка от VIII до  X 

категория 

2.5. Съгласно чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ, комисията  следва да разпредели имоти, както 

следва:  

- имот с идентификатор 40645.98.10 в землище с.Кунино с НТП ливада, четвърта 

категория от 9999 кв.м, в местност: …………, / АОС № 3624/27.02.2020 г. 

След направеното разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд на територията на Община Роман, комисията РЕШИ: 

   Предлага на Кмета на Община Роман 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 

настоящия протокол по реда на чл.37и, ал.6 на ЗСПЗЗ, за срок от пет стопански години, 

след заплащане на наемната цена. 

    Настоящия протокол следва да бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Роман, да се постави на информационното табло в сградата на общинска 

администрация и на информационните табла в сградата на кметствата за съответните 

землища, за които има разпределени имоти. 

     Настоящия протокол е съставен  в един екземпляр, състои се от 22 страници и може 

да се обжалва на основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му пред Районен съд гр. 

Мездра. 

     Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 
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КОМИСИЯ: /п/ 

Председател:  ………………………..               

                         /Румен Антов – адвокат/ 

 

членове:  1. ………………….  /инж.Христина Йонкинска – Секретар на Община Роман/ 

 

                  2. …………..   / инж. Виолета Димова – Гл. експерт, дирекция СА/ 

 

                  3. ……………   /инж. Димитър Георгиев – Гл. експерт, дирекция СА/ 
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