
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Община Роман 

 
Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136 

тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349 

e-mail: roman@roman.bg  

web: www.roman.bg 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/ 

                                                      ВАЛЕРИ  РОЛАНСКИ 

                                                                                  Кмет на Община Роман 

                                                                                    

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

по реда на чл.37и ал.7 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ за допълнително 

разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на 

животновъдни обекти подали заявление до Кмета на община Роман в срок до 10 март, 

съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 г. 

 

 

  Днес 31.05.2022 г. от 13.00 часа в зала № 222 в сградата на Община Роман, Област 

Враца, в изпълнение на Заповед № ЗК-427/18.04.2022 г. на кмета на  Община Роман във 

връзка с Решение № 388 прието с протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет – 

Роман, се събра комисия в състав:   

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 
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  която да разгледа постъпилите заявления подадени в срока от 01.03. до 10.03. 2022 г. 

включително, както и заявленията за допълнително разпределение на площи и 

заявления свързани с частичен отказ от разпределение по протокол № 1 от 26.04.2022  

г. на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. 

   След влизане в сила на разпределените с протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ на 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално и във връзка с 

постъпили заявления от заинтересованите лица за пълен или частичен отказ от 

сключване на договори за наем за 5 /пет/ стопански години за част от разпределените 

им площи в землищата, в които са регистрирани животновъдните им обекти, комисията 

разгледа постъпилите заявления и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за 

недостигащите площи в съседни землища до достигане нормата по чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ. 

   В Община Роман има постъпили четири /7/ броя заявления от четири право имащи 

лица, както следва: 

1. Заявление с вх.№ 9400-258/01.03.2022 г. от Мирослав Иванов Кръстев за 

допълнително разпределение на поземлени имоти с идентификатори: 22023.95.140 и 

22023.127.241 в землище с. Долна Бешовица. 

2. Заявление с вх.№ 9400-312/09.03.2022 г. от Любомир Филипов Илиев за 

допълнително разпределение на поземлен имот с идентификатор 66576.214.12 в 

землище с. Синьо бърдо. 

3. Заявление с вх.№ 9400-706/11.05.2022 г. от Павлина Тошкова Петрова за отказ 

от имоти с идентификатора 35910.308.525 и 35910.55.11 в землище с. Камено поле. 

4. Заявление с вх.№ 9400-707/11.05.2022 г. от Генади Тошков Петров за частичен 

отказ от разпределени поземлени имоти в протокол №1/26.04.2022 г. на имоти с 

идентификатори 35910.103.17, 35910.50.54, 35910.333.30, 35910.46.84, 35910.43.10, 

35910.73.221, 35910.49.7, 35910.46.77, 35910.297.581, 35910.59.153, 35910.52.10, 

35910.44.24.  

5. Заявление с вх.№ 9400-828/30.05.2022 г. от Мирослав Иванов Кръстев за 

частичен отказ от разпределени поземлени имоти в протокол №1/26.04.2022 г. 

6. Заявление с вх.№ 9400-831/30.05.2022 г. от Валери Петров Петров за наемане на 

разпределени в протокол №1/26.04.2022 г. поземлени имоти, описани подробно в 

същото. 

7. Заявление с вх.№ 9400-832/30.05.2022 г. от Анета Иванова Петрова за наемане 

на разпределени в протокол №1/26.04.2022 г. поземлени имоти, описани подробно в 

същото. 
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  Комисията премина към разглеждане на постъпилите заявления, както следва: 

 

1. Мирослав Иванов Кръстев – собственик /ползвател/ на животновъден обект с 

рег.№ 3591080046, с.Камено поле, отглежда 197 броя овце,  регистрирани в ИИС на 

БАБХ в землище с. Камено поле. Полагат се за допълнително разпределение за 

стопанска 2022/2023 г. на 172,568 дка от първа до седма категория или 345,137 дка от 

осма до десета категория. Комисията разпределя, свободните пасища заявени с вх.№ 

9400-258/01.03.2022 г., както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № Местност /землище/ категория 

Площ 

кв.м - по КВС 

Начин на 

трайно 

ползване 

/НТП/ 

1. 22023.127.241 Долна Бешовица 10 51948 Пасище 

2. 22023.95.140 Долна Бешовица 6 63532 Пасище 

     

     По отношение на заявените имоти с идентификатори 22023.95.140 и 22023.127.241 в 

землище с. Долна Бешовица, комисията единодушно реши, да разпределени на 

Мирослав Иванов Кръстев, със следните мотиви: Право имащото лице ползва на 

правно основание пасища, мери и ливади в размер по-малък от размера, които има 

право да му се разпредели, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

 

2 Любомир Филипов Илиев - собственик/ползвател на животновъден обект с 

рег.№ 3139-0087 отглежда 70 броя овце в землището на с. Синьо бърдо, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Според данните 

общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които максимално 

позволената площ е 315 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер на 

309,929 дка. Има право за допълнително разпределение за стопанска 2022/2023 г. на  

поземлен имот с  площ от 5,071 дка, от осма до десета категория, съгласно чл.37и, ал.4 

от ЗСПЗЗ.  

     По отношение на заявения имот с идентификатор 66576.214.12 с площ от 4674 кв.м, 

пасище, четвърта категория в местност БУРНЯК от землище с.Синьо бърдо, в 
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заявление с вх.№ 9400-312/09.03.2022 г., комисията единодушно реши, да откаже на 

Любомир Филипов Илиев, с мотив, че, посочения имот не е включен за индивидуално 

разпределение през стопанска 2022/2023 г. 

    3. Павлина Тошкова Петрова, собственик /ползвател/ на животновъден обект с 

рег.№  3150-0240, отглеждаща  биволи в землище с. Камено поле е заявила отказ от 

разпределен в протокол №1/26.04.2022 г. за стопанска 2022/2023 г. на имот, 

представляващ ПИ с идентификатора 35910.308.525 и 35910.55.11 в землище с. Камено 

поле. Комисията приема отказа на г-жа Петрова.  

   4. Генади Тошков Петров собственик /ползвател на животновъден обект с рег.№ 

3150-0375 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ е заявил частичен отказ от разпределени поземлени 

имоти в протокол №1/26.04.2022 г. за стопанска 2022/2023 г. на с идентификатори, 

както следва: 35910.103.17, 35910.50.54, 35910.333.30, 35910.46.84, 35910.43.10, 

35910.73.221, 35910.49.7, 35910.46.77, 35910.297.581, 35910.59.153, 35910.52.10, 

35910.44.24. Комисията приема отказа на г-н Петров. 

   5. Мирослав Иванов Кръстев – собственик /ползвател/ на животновъден обект с 

рег.№ 3591080046, с.Камено поле, отглежда 197 броя овце,  регистрирани в ИИС на 

БАБХ в землище с. Камено поле е заявил частичен отказ от разпределени поземлени 

имоти в протокол №1/26.04.2022 г. за стопанска 2022/2023 г. на с идентификатори, 

както следва: 35910.46.92, 35910.46.91, 40645.98.21, 35910.73.48. 

   6. Валери Петров Петров – собственик/ползвател на животновъден обект с рег.№ 

3150-0216 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, отглеждащ биволи и овце е заявил желание за 

наемане на разпределените в протокол №!/26.04.2022 г. за стопанска 2022/2023 г. на 

поземлени имоти с идентификатори, както следва: 35910.58.47, 35910.58.13, 

35910.58.16, 35910.86.10, 35910.89.38, 35910.303.70, 35910.333.29, 35910.51.868. 

   7. Анета Иванова Петкова – собственик/ползвател на животновъден обект с рег. № 

3150-0350 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, отглеждаща биволи е заявила желание за наемане на 

разпределените в протокол №!/26.04.2022 г. за стопанска 2022/2023 г. на поземлени 

имоти с идентификатори, както следва:35910.43.107, 35910.58.55, 35910.49.6, 

35910.53.11, 35910.53.10, 35910.55.26, 35910.22.25, 35910.75.19, 35910.75.16. 
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           Настоящия протокол № 2 на комисията по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ е неразделна 

част от протокол № 1/26.04.2022 г. по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и представлява протокол за 

окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 

стопанската 2022-2023 г. 

            В срок до 30.09.2022 г. въз основа на протоколите на комисията по чл.37и, ал.6 и 

ал.7 от ЗСПЗЗ, Кметът на общината сключва договори за наем по цени определени с 

Решение № 388 прието с протокол № 35/24.02.2022 г. на Общински съвет гр. Роман за 

пет стопански години, при  наем 8 /осем/ лв./дка. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се състои от 6 /шест/ 

страници. 

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи да се обяви в кметството на съответното землище и да се публикува на 

интернет страницата на Община Роман. 

           В срок до 01.07.2022 г., е необходимо животновъдите да потвърдят писмено 

желанието си да сключат договори за ползване на „пасища и мери” и „ливади”, общинска  

собственост за стопанската 2022/2023 г. или да се откажат от направеното разпределение, 

за да се обявят търгове за свободните имоти. 

          Заседанието на комисията се закри в 16,45 часа. 

          Съгласно чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, протоколът подлежи на обжалване по 

отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. 

Мездра.   

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

друго. 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:                     /П/ 

                         /Румен Антов – адвокат/ 
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членове:  1. /П/   /инж.Христина Йонкинска – Секретар на община Роман/ 

 

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

 

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