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      ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 3 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Беден, община Девин 

ЕКАТТЕ- 13112 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Христина Христова –кмет на кметство с. Беден 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Беден са подадени две заявление по образец до кмета 

на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 91-2424-1/09.03.2020 г. подадено от "Петро- С" ООД ЕИК 204888714, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №0311250031 (стар 

4817-0039); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94К-424-1/03.02.2020 г. подадено от "Васинженеринг ЕВ"ЕООД с ЕИК 

160126912, в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №0311200032 (стар 

4817-0171); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

на задължения. 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Беден,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Беден 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 
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страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Беден 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

 

                 Комисия: 1...........П............../ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2...........П............../Галя Бочукова/ 

      3...........П............../Виолета Атанасова/ 

      4...........П............../Красимир Кабадозов/ 

      5..........П.............../Христина Христова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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към протокол № 3 /29.04.2020 г за разпределение на пасища, мери и 
ливади от  Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване в землище 

с. Беден, община Девин, за стопанската 2020 – 2021 година. 
 
 

1. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
91-2424-1/09.03.2020 г. подадено от "Петро- С" ООД ЕИК 204888714 
Животновъден обект № 0311250031 стар номер 4817-0039 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020 г 
коне                                                       - 21 бр Х 1 =21 
Общо животински единици        -                                21 
Полагащи декари                                                             -      525.00 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         373.342 дка 
Разпределени площи                                                        -         172,655 дка 
 
 
                                                                -          
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Беден 03112.12.59 141518 Пасище Джалъза Х 3 
2 Беден 03112.15.24 1986 Ливада  Аленското 

борче 
Х 4 

3 Беден 03112.66.53 1774 Ливада Брязово Х 4 
4 Беден 03112.66.52 2343 Ливада  Брязово Х 4 
5 Беден 03112.70.6 1177 Пасище Брязово Х 3 
6 Беден 03112.185.14 4686 Ливада Горно 

Власово 
Х 4 

7 Беден 03112.202.55 2998 Ливада  Черешово Х 4 
8 Беден 0312.202.177 4675 Ливада Черешово Х 4 
9 Беден 03112.203.10 11498 Пасище Черешово Х 3 
 Общо   172.655     

 
 

2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94К-424-1/03.02.2020 г. подадено от "Васинженеринг ЕВ"ЕООД с ЕИК 
160126912 
 
Животновъден обект № 0311200032 стар номер 4817-0171 
Справка за налични животни ОЕЗ от 09.03.2020 г 
Говеда (крави –месодайни)                                         - 35 бр Х 1ЖЕ =35 
Говеда  от 6м до 2 г -  месодайни              - 36 бр Х 0.6 
ЖЕ=21.6 
Общо животински единици                                                -                    56.6 
Полагащи декари                                                             -      1415.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         няма 
Разпределени площи                                                        -     235.330    дка 
 

 
№ по Землище Имот  Площ в  НТП Местност Кате Средно 
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ред кв.м гория рентно 
плащане 

1 Беден 03112.1.31 2693 Ливада  Поляната  Х 4 
2 Беден 03112.1.49 1919 Пасище Поляната  Х 4 
3 Беден 03112.1.60 2516 Ливада Поляната  Х 4 
4 Беден 03112.1.61 170000 Пасище  Поляната Х 3 
5 Беден 03112.3.3 8098 Пасище Джалъза Х 3 
6 Беден 03112.3.4 1332 Ливада Джалъза Х 4 
7 Беден 03112.10.10 1014 Ливада  Алена Х 4 
8 Беден 03112.10.11 1166 Ливада Алена Х 4 
9 Беден 03112.10.12 1475 Ливада Алена Х 4 
10 Беден 03112.10.14 1938 Ливада Алена Х 4 
11 Беден 03112.11.6 1825 Ливада Равна 

Барчина 
Х 4 

12 Беден 0
3
1
1
2
.
1
1
.
7

1621 Ливада Равна 
Барчина 

Х 4 

13 Беден 03112.11.9 2331 Ливада Равна 
Барчина Х 4 14 Беден 03112.12.53 2888 Ливада Джалъза Х 4 15 Бед
ен 03112.13.7 2908 Ливада 
Алена Х 4 16 Беден 03112.15.1 2047 Пасище Аленско 

борче Х 3 17 Беден 03112.15.6 1736 Ливада Аленско 
борче Х 4 18 Беден 03112.16.1 1537 Ливада 
Алена Х 4 19 Беден 03112.16.2 821 Ливада Алена Х 4 20 Беден 0

3112.18.2 1412 Ливада Алена Х 4 21 Беден 03112.20.36 2681 Ливада 
Алена Х 4 22 Беден 03112.20.44 1608 Ливада Алена Х 4 23 Беден 
03112.21.7 1824 Ливада Вълче 

Селище Х 4 24 Беден 03112.22.9 4109 Ливада Буче 
Х 4 25 Беден 03112.24.1 2195 Ливада Буче Х 4 26 Беден 03112.28

.19 1334 Ливада Старите ниви Х 4 27 Беден 03112.28.24 1673 Ливада 
Старите ниви Х 4 28 Беден 03112.28.71 1737 Ливада Старите  

ниви Х 4 29 Беден 03112.29.2 1429 Ливада Старите 
ниви Х 4 30 Беден 03112.29.10 1113 Ливада Старите 
ниви Х 4 31 Беден 03112.43.19 4350 Ливада Петковица Х 4 

общо 235330 Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно 
годишните рентни плащания публикувани в сайта на Областна дирекция „ 
Земеделие”- Смолян за съответното землище 
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       ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 8 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Гьоврен, община Девин 

ЕКАТТЕ- 18424 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Шукри Саидов –кмет на кметство с. Гьоврен 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Гьоврен са подадени пет заявление по образец до кмета 

на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Д-799-1/10.03.2020 г. подадено от Джамал Осман Чолаков, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №1842440104 (стар 

4811-0036); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Д-869-1/10.03.2020 г. подадено от Джамал Асан Шаиб, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №1842400008 (стар 

4811-0288); 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Б-551-1/10.03.2020 г. подадено от Бехчет Шабан Коджа, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №18424901038 (стар 

4811-0293); 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Е-479-1/10.03.2020 г. подадено от Екатерина Здравкова Куцева, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №1842420003 (стар 

4811-0291); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94О-79-1/10.03.2020 г. подадено от Осман Османов Куцев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №1842400033 (стар 

4811-0279); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 
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(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Гьоврен,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Гьоврен 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Гьоврен 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

                 Комисия: 1........П................./ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2.......П................../Галя Бочукова/ 

      3.......П................../Виолета Атанасова/ 

      4.......П................../Красимир Кабадозов/ 

      5.......П................../Шукри Саидов/ 
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Приложение № 8  

към протокол № 8 /29.04.2020 г за разпределение на пасища, мери и 
ливади от  Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване в землище 

с. Гьоврен, община Девин, за стопанската 2020 – 2021 година. 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Д-799-1/10.03.2020 г. подадено от Джамал Осман Чолаков  
 
Животновъден обект № 1842440104 стар номер 4811-0036 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18. 03.2020 г 
Говеда над 2 год. възраст                                          - 2 бр. Х 1 ЖЕ =2 
Говеда на възраст от 6м до 2 г                                  - 1 бр. х 0.6 ЖЕ = 0.6             
Коне                                                                        -   бр.   Х 1 ЖЕ = 1  
Общо  животински единици                                                                3.6 
Полагащи декари                                                             -      90000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        132.655 дка 
Разпределени площи                                                        -         23.000 дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Гьоврен 18424.4.1030 12000 Пасище  Бюлмето Х 1 
2 Гьоврен 18424.4.1009 11000 Пасище  Бюлмето Х 1 
 Общо   23000     

 
2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Д-869-1/10.03.2020 г. подадено от Джамал Асан Шаиб 
 
Животновъден обект № 1842400008 стар номер 4811-0288 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020  г 
Овце                                                -                       128бр   Х 0.15 ЖЕ =  19.2 
Общо  животински единици                                                                19.2 
Полагащи декари                                                             -      480.00 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         няма  дка 
Землище с. Говрен няма свободни площи за разпределение 

 
 

 3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Б-551-1/10.03.2020 г. подадено от Бехчет Шабан Коджа  
 
Животновъден обект № 18424901038 стар номер 4811-0293 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020  г 
Овце                                                -                       202бр   Х 0.15 ЖЕ = 30.3 
Говеда (крава)                                 -                           1      х 1ЖЕ = 1 
Общо  животински единици                                                                31.3 
Полагащи декари                                                             -      782.250 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         няма  дка 
Землище с. Говрен няма свободни площи за разпределение 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

 

 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Е-479-1/10.03.2020 г. подадено от Екатерина Здравкова Куцева 
 
Животновъден обект № 1842420003 стар номер 4811-0291 
Справка за налични животни ОЕЗ от 10.03.2020  г 
Коне                                             -                       40бр   Х 1 ЖЕ = 40 
Общо  животински единици                                                                40 
Полагащи декари                                                             -      782.250 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        212.933 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма  дка 
Землище с. Говрен няма свободни площи за разпределение 
 

 

 

5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94О-79-1/10.03.2020 г. подадено от Осман Османов Куцев  
 
Животновъден обект № 1842420033 стар номер 4811-0279 
Справка за налични животни ОЕЗ от 10.03.2020  г 
Говеда                                             -                       44 бр.   Х 1 ЖЕ = 40 
Говеда от  6м до 2 г                                              13.бр. х 0.6 ЖЕ = 7.8 
Общо  животински единици                                                                51.8 
Полагащи декари                                                             -      1295.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        149.427 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма  дка 
Землище с. Говрен няма свободни площи за разпределение 
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ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 6 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на гр.Девин, община Девин 

ЕКАТТЕ- 20465 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на гр. Девин са подадени пет заявление по образец до кмета на община 

Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно:  

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 91-1667-1/03.02.2020 г. подадено от "Манолов и син"ООД ЕИК 

120617960, в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2046500014 (стар 

4800-0582); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94В-290-2/10.о3.2020 г. подадено от Велин Дойков Кабадозов, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2046520003 (стар 

4800-0347); 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94В-112-1/05.03.2020 г. подадено от ЕТ" Енерго- Вадим Чаушев" ЕИК 

120017877, в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2046580080 (стар 

4800-0687); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Е-383-1/10.03.2020 г. подадено от Емил Емилов Кълчищаров, в едно 

с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №246580095 (стар 

4800-0699); 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-541-1/12.02.2020 г. подадено от Мария Костадинова Бързинска, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №246530081 (стар 

4800-0688); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 
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37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на гр. 

Девин,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство гр. Девин 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в Община Девин 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

                 Комисия: 1.............П............/ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2............П............./Галя Бочукова/ 

      3............П............./Виолета Атанасова/ 
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Приложение № 1 към протокол № 6 /29.04.2020 г  
за разпределение на пасища, мери и ливади от  Общински поземлен 

фонд, за индивидуално ползване в землище гр. Девин , община Девин, за 
стопанската 2020 – 2021 година. 

 
 

1. 1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
91-1667-1/03.02.2020 г. подадено от "Манолов и син"ООД ЕИК 120617960 
 
Животновъден обект № 20465.00014 стар номер 4800-0582 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05. 03.2020 г 
Говеда над 2 год. възраст                                          - 42 бр Х 1 ЖЕ =42 
Говеда на възраст от 6м до 2 г                                  - 19 бр х 0.6 ЖЕ = 7.2             
Коне                                                                        -  3 бр   Х 1 ЖЕ = 3  
Общо  животински единици                                                                52.2 
Полагащи декари                                                             -      1410.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        91.882 дка 
Разпределени площи                                                        -         176.817 дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Девин 20465.28.29 1300 Пасище  Капията Х 4 
2 Девин 20465.28.27 2779 Пасище  Капията Х 4 
3 Девин 20465.28.28 1641 Пасище Капията Х 4 
4 Девин 20465.28.8 7300 Пасище Капията  Х 4 
5 Девин 20465. 88.13 11700 Пасище  Дувана Х 4 
6 Девин 20465.16.29 40000 Пасище  Лилово Х 4 
7 Девин 20465.18.130 50000 Пасище  Забърди Х 4 
8 Девин 20465.28.33 50000 Пасище  Капията Х 4 
9 Девин 20465.88.37 21700 Пасище  Дувана Х 4 
10 Девин 20465.88.98 4000 Пасище Дувана  Х 4 
11 Девин 20465.30.5 4800 Пасище Студената вода Х 4 
12 Девин 20465.30.23 3500 Пасище  Студената вода Х 4 
   198720     

 
 
 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94В-290-2/10.о3.2020 г. подадено от Велин Дойков Кабадозов  
 
Животновъден обект № 2046520003 стар номер 4800-0347 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020 г 
Овце                                          - 33 бр Х 0.15ЖЕ =4.95 
Общо  животински единици                                                                4.95 
Полагащи декари                                                             -      174.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма 
Разпределени площи                                                        -         41625 дка 
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№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Девин 20465.86.76 35000 Пасище  Парата Х 4 
2 Девин 20465.87.70 3991 Пасище  Цървулево Х 4 
3 Девин 20465.86.78 2634 Пасище Парата Х 4 
 общо  41625     

 
 

3. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94В-112-1/05.03.2020 г. подадено от ЕТ" Енерго- Вадим Чаушев" ЕИК 
120017877 
Животновъден обект № 2046580080 стар номер 4800-0687 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18. 03.2020 г 
Кон                                        - 1 бр. Х 0.1ЖЕ =1 
Общо  животински единици                                                                1 
Полагащи декари                                                             -      25,000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма 
Разпределени площи                                                        -         5000 дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Девин 20465.79.17 4000 Пасище  Елница Х 4 
2 Девин 20465.95.3 1000 Ливада  Юруков камък Х 4 
 общо  5000     

 
4. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Е-383-1/10.03.2020 г. подадено от Емил Емилов Кълчищаров  
 
Животновъден обект № 2046580950 стар номер 4800-0699 
Справка за налични животни ОЕЗ от 10.03.2020 г 
Говеда                                      - 4 бр Х 0.1ЖЕ =4.0 
Говеда от 6.м до 2.г                   - 2 бр Х 0.6 ЖЕ= 1.2 
Овце                                         - 24 бр. х 0.15ЖЕ = 3.6 
Кози                                          - 8 бр. Х 0.15 ЖЕ = 1.2 
Общо  животински единици                                      10 
Полагащи декари                                                             -      250000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма 
Разпределени площи                                                        -         181.609 дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Девин 20465.133.19 4358 Ливада  Гребенец Х 8 
2 Девин 20465.133.22 21464 Ливада  Гребенец Х 8 
3 Девин 20465.133.25 11589 Ливада Гребенец Х 8 
4 Девин 20465.112.1 1736 Пасище  Русенски връх Х 4 
5 Девин 20465.112.2 4603 Ливада  Русенски връх Х 4 
6 Девин 20465.112.6 11726 Пасище  Русенски връх Х 4 
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7 Девин 20465.47.1 10139 Пасище Круша Х 4 
8 Девин 20465.75.28 8107 Пасище Щудно Х 4 
9 Девин  20465.78.4 19584 Пасище Щудно Х 4 
10 Девин  20465.133.27 3832 Пасище Гребенец Х 4 
11 Девин 20465.81.11 1358 Пасище Белец Х 4 
12 Девин  20465.26.25 83113 Пасище Гребенец Х 4 
 общо  181609     

 
5. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94М-541-1/12.02.2020 г. подадено от Мария Костадинова Бързинска 
 
Животновъден обект № 2046530081 стар номер 4800-0688 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020 г 
Кон                                                                 1 бр. Х 1ЖЕ 1  
Общо  животински единици                                               1 
Полагащи декари                                                             -      250000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        31.765 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма 
 
 
Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище. 
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        ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 7 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Кестен, община Девин 

ЕКАТТЕ- 36796 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Албена Гогушева –кметски наместник на кметство с. Кестен 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Кестен са подадени четири заявление по образец до 

кмета на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Е-650-1/10.09.2020 г. подадено от "Елица Триград - 2005"ЕООД, ЕИК 

200969453 в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310520001 (стар 

4825-0251); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94И-40-2/02.03.2020 г. подадено от Иван Николов Узунски, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №3679630013 (стар 

4828-0013); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94П-346-1/10.03.2020 г. подадено от Петър Георгиев Маринов, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2952230006 (стар 

4585-0018); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от Данко Димитров Гогушев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №367960026 (стар 

4828-0039); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Кестен,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 
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1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Кестен 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Кестен 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

                 Комисия: 1...........П............../ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2..........П.............../Галя Бочукова/ 

      3..........П.............../Виолета Атанасова/ 

      4..........П.............../Красимир Кабадозов/ 

      5...........П............../Албена Гогушева/ 
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Приложение № 1  

към протокол № 7 /29.04.2020 г за разпределение на пасища, мери и 
ливади от  Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване в землище 

с. Кестен, община Девин, за стопанската 2020 – 2021 година. 

 

1. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Е-650-1/10.09.2020 г. подадено от "Елица Триград - 2005"ЕООД, ЕИК 
200969453 
 
Животновъден обект № 7310520001 стар номер 4825-0251 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Овце                                                                           49  бр. х 0.15ЖЕ =7.35 
Общо  животински единици                                                                7.35 
Полагащи декари                                                             -      183.750 дка. 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма  
Разпределени площи                                                        -         48.267  дка. 

 
 
 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате- 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Кестен 36796.1.1 2032 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
2 Кестен 36796.1.20 2455 Ливада  Водени поляни VІІІ 1 
3 Кестен 36796.1.21 1515 Ливада  Водени поляни VІІІ 1 
4 Кестен 36796.1.22 699 Ливада  Водени поляни VІІІ 1 
5 Кестен 36796.1.41 2151 Ливада  Турлата VІІІ 1 
6 Кестен 36796.1.88 1557 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
7 Кестен 36796.1.89 2154 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
8 Кестен 36796.1.90 342 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
9 Кестен 36796.1.104 997 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
10 Кестен 36796.1.106 477 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
11 Кестен 36796.1.163 3244 Ливада  Борето VІІІ 1 
12 Кестен 36796.1.169 1100 Пасище Саидово VІІІ 1 
13 Кестен 36796.1.434 1003 Ливада  Байрям 

пладнище 
VІІІ 1 

14 Кестен 36796.1.460 1162 Ливада  Мусов дол Х 1 
15 Кестен 36796.1.572 4072 Пасище Борето Х 1 
16 Кестен 36796.2.57 2812 Ливада  Лочките VІІІ 1 
17 Кестен 36796.2.58 747 Ливада  Лочките VІІІ 1 
18 Кестен 36796.2.100 6984 Ливада  Малтекалеси VІІІ 1 
19 Кестен 36796.2.167 1189 Ливада  Поюклиев гроб VІІІ 1 
20 Кестен 36796.2.238 3964 Ливада  Люлките VІІІ 1 
21 Кестен 36796.2.240 5572 Ливада  Люлките Х 1 
22 Кестен 3679.1.101 2039 Ливада  Чикмак чикур VІІІ 1 
   Общо 48267     
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2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94И-40-2/02.03.2020 г. подадено от Иван Николов Узунски  
 
Животновъден обект № 3679630013 стар номер 4828-0013 
Справка за налични животни ОЕЗ от 02.03.2020  г 
Овце                                                                           70  бр. х 0.15ЖЕ =10.5 
Коне                                                                             5 бр. х 1 ЖЕ = 5 
Общо  животински единици                                                                15.5 
Полагащи декари                                                             -      387.500 дка. 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        158.440 дка. 
Разпределени площи                                                        -         73.570  дка. 

 
 
 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Кестен 36796.2.277 11146 Ливада  Турсуница Х 1 
2 Кестен 36796.2.124 5333 Ливада  Беговица Х 1 
3 Кестен 36796.1.563 8961 Пасище Коланово 

торище 
Х 1 

4 Кестен 36796.1.299 22858 Пасище  Колново 
торище 

Х 1 

5 Кестен 36796.2.399 16948 Пасище  Поюлклев гроб Х 1 
6 Кестен 36796.2.254 2845 Ливада  Кум Кабо Х 1 
7 Кестен 36796.1.231 5479 Пасище  Форгово Х 1 
 Общо  73570     

 

 

 

3. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94П-346-1/10.03.2020 г. подадено от Петър Георгиев Маринов 
 
Животновъден обект № 2952230006 стар номер 44585-0018 
Справка за налични животни ОЕЗ от 02.032020  г 
Говеда                                                                         7  бр. х 1ЖЕ =7 
Говеда  от 6. до 2 г                                                      6 бр. х 0.6 ЖЕ = 3.6 
Общо  животински единици                                                                10.6 
Полагащи декари                                                             -      265.000 дка. 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        142.762 дка. 
Разпределени площи                                                        -        няма  
В землище с Кестен  няма свободни площи за разпределение 
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4. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от Данко Димитров Гогушев,  
 
Животновъден обект № 3679620026 стар номер 4828-0039 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Овце                                                                           31  бр. х 0.15ЖЕ =4.65 
Говеда (крави)                                                              2 бр. х 1 ЖЕ = 2 
Общо  животински единици                                                                6.65 
Полагащи декари                                                             -      166.250 дка. 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        33.826 дка. 
Разпределени площи                                                        -         няма 
Землище с. Кестен няма свободни площи за разпределение 

 

Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище 
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ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 5 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Михалково, община Девин 

ЕКАТТЕ- 48547 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Василка Бечева –кметски наместник на кметство с.  Михалково 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Михалково са подадени две заявление по образец до 

кмета на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от ЕТ "Георги Гетов Гетов", в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419850034 (стар 

4819-01331); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Т-40-1/10.03.2020 г. подадено от Тодор Стоев Гуглев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №4854770004 (стар 

482о-0053); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

на задължения. 

 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Михалково,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Михалково 
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 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Михалково 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

 

                 Комисия: 1.........П................/ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2........П................./Галя Бочукова/ 

      3........П.............../Виолета Атанасова/ 

      4........П................/Красимир Кабадозов/ 

      5........П............../Василка Бечева/ 
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Приложение № 1 към протокол № 5 /29.04.2020 г 
за разпределение на пасища, мери и ливади от  Общински поземлен 

фонд, за индивидуално ползване в землище с. Михалково , община Девин, 
за стопанската 2020 – 2021 година. 

 
 

1. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от ЕТ "Георги Гетов Гетов" 
 
Животновъден обект № 5419850034 стар номер 4819-01331 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18.03.2020 г 
Овце                                            - 431 бр. Х 0.15 ЖЕ =64,65 
Кози                                             -   12бр х 0.15 ЖЕ =   1,8 
Общо животински единици        -                                  66.45 
Полагащи декари                                                             -      1661.250 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         532.382 дка 

Разпределени площи                                                        -         176.817 дка 
 

 
                                                                -          

 
 
 

2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Т-40-1/10.03.2020 г. подадено от Тодор Стоев Гуглев 
Животновъден обект № 4854770004 стар номер 4820-0053 
Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 
Овце                                            - 232 бр Х 0.15 ЖЕ =34.8 
Кози                                             -   39бр х 0.15 ЖЕ =   5,85 
Общо животински единици        -                                  40.65 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Михалково 48547.2.1 604 Пасище Мустафинско Х 1 
2 Михалково  48547.2.3 1505 Пасище Мустафинско Х 1 
3 Михалково 48547.3.1 760 Пасище Мустафинско Х 1 
4 Михалково 48547.4.1 11050 Пасище Мустафинско Х 1 
5 Михалково 48547.1.50 21971 Пасище Муфтинското Х 1 
6 Михалково  48547.1.53 789 Пасище Муфтинското Х 1 
7 Михалково 48547.1.55 1901 Пасище  Муфтинското  Х 1 
8 Михалково 48547.78.3 5726 Пасище Кръст Х 1 
9 Михалково  48547.78.6 20021 Пасище Кръст Х 1 
10 Михалково 48547.70.6 7704 Пасище Бъчевица Х 1 
11 Михалково 48547.133.54 9622 Пасище Перелийца  Х 1 
12 Михалково  48547.130.1 51643 Пасище Перелийца Х 1 
13 Михалково  48547.125.11 8115 Пасище  Кабите Х 1 
14 Михалково 48547.133.57 27414 Пасище  Перелийца Х 1 
15 Михалково 48547.140.1 7992 Пасище Картанлии Х 1 
 Общо   176817     
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Полагащи декари                                                             -      1016.20 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        290.115 дка 
Разпределени площи                                          -         няма  
Няма имоти за разпределение. 

 

Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
полекувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище. 
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      ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 1 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Осиково, община Девин 

ЕКАТТЕ- 54198 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атаносава – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Велин Палигоров –кмет на кметство с. Осиково 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Осиково са подадени шест заявление по образец до 

кмета на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Т-353-1/17.02.2020 г. подадено от Таня Валентинова Бошнакова, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419850053 (стар 

4819-0137); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94К-424-1/03.02.2020 г. подадено от Катя Красимирова Джиджова, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419800001 (стар 

4819-0130); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94З-05-1/03.02.2020 г. подадено от Здравко Асенов Джиджов, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419800008 (стар 

4819-0111); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от ЕТ "Георги Гетов Гетов", в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419850034 (стар 

4819-0133); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-1754-2/05.03.2020 г. подадено от Манол Неделчев Бечев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №8181520016 (стар 

4823-0016); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 
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6. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94И-687-1/10.03.2020 г. подадено от Ирина Каменова Кафеджиева, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №5419870057 (стар 

4819-0141); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Осиково,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Осиково 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Осиково 
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Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

                 Комисия: 1...........П............../ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2...........П............../Галя Бочукова/ 

      3............П............./Виолета Атанасова/ 

      4..........П.............../Красимир Кабадозов/ 

      5.........П................/Велин Палигоров/ 
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Приложение № 1  

към протокол № 1 /29.04.2020 г за разпределение на пасища, мери и 
ливади от  Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване в землище 

с. Осиково, община Девин, за стопанската 2020 – 2021 година. 

 

 

1. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Т-353-1/17.02.2020 г. подадено от Таня Валентинова Бошнакова  

Животновъден обект № 5419850053 стар номер 4819-0137 

Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Говеда                                                           - 8 бр. х 1 = 8 

Говеда от 6м до 2 г                                        - 2 бр. х 0.6 = 1,2 

Общо животински единици                                                  9.2 

Полагащи декари                                                             -      230.000 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         78.200 дка 

Разпределени площи                                                        -         76.000 дка 

 

 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате- 

гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Осиково 54198.13.71 20000 Пасище Бачища-
Петвар 

Х 1 

2 Осиково 54198.13.15 45000 Пасище Бачища- 
Петвар 

Х 1 

3 Осиково 54198.13.72 11000 Пасище Бачища- 

Петвар 

 

Х 1 

 Общо   76000     
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2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94К-424-1/03.02.2020 г. подадено от Катя Красимирова Джиджова 

Животновъден обект № 5419800001 стар номер 4819-0130 

Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Говеда                                                1 бр. х 1ЖЕ=    1  

Овце                                            - 45 бр. Х 0.15 ЖЕ =6.75 

Общо животински единици        -                                  7.75 

Полагащи декари                                                             -      193.750 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -       20.514 дка 

Разпределени площи                                                        -         16.808 дка 

 

 

                                                                -          

3. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94З-05-1/03.02.2020 г. подадено от Здравко Асенов Джиджов  

Животновъден обект № 5419890008 стар номер 4819-0111 

Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Овце                                            - 240 бр. Х 0.15 ЖЕ =36 

Общо животински единици        -                                  36 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате- 

гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Осиково 54198.11.30 3000 Пасище Старо 
Осиково 

Х 1 

2 Осиково 54198.11.38 1808 Ливада Горбив вор Х 8 

3 Осиково 54198.10.260 12000 Пасище Големи 
поляни -
Петвар 

Х 1 

   `16808     
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Полагащи декари                                                             -      900.000 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         220.945 дка 

Разпределени площи                                                        -         12.500 дка 

 

                                                         -          

4. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Г-14-1/10.03.2020 г. подадено от ЕТ "Георги Гетов Гетов" 

Животновъден обект № 5419850034 стар номер 4819-0133 

Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Овце                                            - 431 бр. Х 0.15 ЖЕ =64,65 

Кози                                             -   12бр х 0.15 ЖЕ =   1,8 

Общо животински единици        -                                  66.45 

Полагащи декари                                                             -      1661.250 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         532.382 дка 

Разпределени площи                                                        -         76.787 дка 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 

гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Осиково 54198.8.154 6500 Пасище Ичименище Х 1 

2 Осиково 54198.4.36 1000 Ливада Дъбово Х 8 

3 Осиково 54198.3.50 5000 Пасище Търновица Х 1 

 Общо   12500     

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 

гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Осиково 54198.12.155 795 Пасище Гагови ниви-
Петвар 

Х 1 

2 Осиково 54198.12.153 8537 Пасище Гагови ниви-
Петвар 

Х 1 
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5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94М-1754-2/05.03.2020 г. подадено от Манол Неделчев Бечев 

Животновъден обект № 8181520016 стар номер 4823-0016 

Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Овце                                            - 361 бр. Х 0.15 ЖЕ =54,15 

Общо животински единици        -                                  54,15 

Полагащи декари                                                             -      1353.750 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         510.072 дка 

Разпределени площи                                                        -         12.396  дка                                   

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 

гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Осиково 54198.13.95 4396 Пасище Ударово-
Петвар 

Х 1 

2 Осиково 54198.14.74 8000 Пасище Ударово 
Петвар 

Х 1 

 Общо  12396     

 

6. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94И-687-1/10.03.2020 г. подадено от Ирина Каменова Кафеджиева 

Животновъден обект № 5419870057 стар номер 4819-0141 

3 Осиково 54198.12.136 11653 Пасище Гагови ниви -
Петвар 

Х 1 

4 Осиково 54198.12.57 6418 Пасище Бачища Х 1 

5 Осиково 54198.13.116 40390 Пасище Бачища Х 1 

6 Осиково 54198.13.117 7647 Пасище Бачища Х 1 

7 Осиково  54198.12.179 1347 Ливада  Гагови ниви- 
Петвар 

Х 8 

 Общо   76787     
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Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 

Говеда                                            - 8 бр. Х 1 ЖЕ =1 

Общо животински единици        -                                  1 

Полагащи декари                                                             -      175.000 дка 

Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        18.741 дка 

Разпределени площи                                                        -         няма 

Няма имоти за разпределение 

 

Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище 
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ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 2 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Селча, община Девин 

ЕКАТТЕ- 66130 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атанасова – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Миглена Будакова –кмет на кметство с. Селча 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Селча е подадено едно заявление по образец до кмета 

на община Девин, в едно с приложените към него документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Р-22-1/10.03.2020 г. подадено от Рамиз Адилов Ибишев,  

в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №661306004 (стар 

4814-006); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Селча,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Селча 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Селча 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 
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                 Комисия: 1............П............./ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2...........П............../Галя Бочукова/ 

      3...........П............./Виолета Атанасова/ 

      4...........П............../Красимир Кабадозов/ 

      5............П............./Магдалена Будакова/ 
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Приложение № 1 към протокол № 2 /29.04.2020 г 

за разпределение на пасища, мери и ливади от  Общински поземлен 
фонд, за индивидуално ползване в землище с. Селча, община Девин, за 

стопанската 2020 – 2021 година. 
 
 

1. По Заявление Вх. № 94Р-22-1/10.03.2020 г. подадено от Рамиз Адилов 
Ибишев 
Животновъден обект № 6613006004 стар номер 4814-0066 
Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 
Овце                                            - 358 бр. Х 0.15 ЖЕ =53.7 
Общо животински единици        -                                  53.7 
Полагащи декари                                                             -      1342.500 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         80,124 дка 
Разпределени площи                                                        -         80,789 дка 
 
 
                                                                -          
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Селча 66130.5.235 2027 Пасище Крушица Х 1 
2 Селча 66130.5.75 1800 Пасище Бирлик Х 1 
3 Селча 66130.5.157 14209 Пасище Посек Х 1 
4 Селча 66130.5.156 8746 Пасище Посек  Х 1 
5 Селча 66130.5.155 2800 Пасище Посек  Х 1 
6 Селча 66130.5.154 3909 Пасище Посек Х 1 
7 Селча 66130.2.356 1800 Пасище Селище Х 1 
8 Селча 66130.3.35 2000 Пасище Пазливо Х 1 
9 Селча 66130.3.287 18000 Пасище Давидово Х 1 
10 Селча 66130.2.260 2200 Пасище Базица Х 1 
11 Селча 66130.4.108 14036 Пасище Марина Х 1 
12 Селча 66130.5.73 4000 Пасище Нова вода Х 1 
13 Селча 66130.2.236 2862 Пасище Краставец Х 1 
14 Селча 66130.1.87 2400 Пасище Чала Х 1 
 Общо   80.789     

 
 

Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище. 
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      ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 9 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Триград, община Девин 

ЕКАТТЕ- 73105 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атаносава – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Емил Гогушев –кмет на кметство с. Триград 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Триград са подадени петнадесет заявление по образец 

до кмета на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Д-865-2/10.03.2020 г. подадено от Даниел Руменов Александров, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310510067 (стар 

4825-0260); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94И-796-1/10.03.2020 г. подадено от Ива Димитрова Иванова, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310580089 (стар 

4825-0220); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

3. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94А-1139-1/05.02.2020 г. подадено от Асен Радков Славков, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310510090 (стар 

4825-0110); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

4. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Н-633-1/05.03.2020 г. подадено от Николина Пламенова Кезепова, в 

едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310540005 (стар 

4825-0121); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

5. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94И-495-2/05.03.2020 г. подадено от Иглика Милкова Чаушева, в едно 

с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2950200026 (стар 

4827-0055); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади- 

празен; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 
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6. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Ц-24-1/05.03.2020 г. подадено от Цветан Симеонов Славков, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310500006 (стар 

4825-0009); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

7. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Д-1130-1/04.03.2020 г. подадено от Детелин Сашов Исаков, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310550098 (стар 

4825-0265); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения; 

8. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94В-31-1/03.03.2020 г. подадено от Ваклин Митков Куцев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2950200011 (стар 

4827-0042); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения; 

9. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94В-31-1/03.03.2020 г. подадено от "Елица Триград 2005"ЕООД ЕИК 

200969453, в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310520001 (стар 

4825-0251); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения; 

10. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-1474-2/05.03.2020 г. подадено от Минчо Асенов Рупколски, в едно 

с приложените към него: 
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- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310560106 (стар 

4825-0122); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения; 

11. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Ю-55-2/04.03.2020 г. подадено от Юлиян Сашев Исаков, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310500063 (стар 

4825-01234); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения; 

12. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-384-2/05.03.2020 г. подадено от Милко Митков Чаушев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №7310530100 (стар 

4825-0271); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения 

13. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 91-1644-1/05.03.2020 г. подадено от "Авитохол-Облака-Триград" 

ЕООД, ЕИК 205353892, в едно с приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №73105300103 (стар 

4825-0273); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения 

14. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№94Я-134-1/10.03.2020 г. подадено от Ясен Канев Атанасов, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №731050027 (стар 

4825-0021); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 
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- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения 

15. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-68-1/02.03.2020 г. подадено от Митко Асенов Асенов, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №2950200007(стар 

4827-0028); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Триград,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Триград 

 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Триград 
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Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

                 Комисия: 1............П............./ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2...........П............../Галя Бочукова/ 

      3..........П.............../Виолета Атанасова/ 

      4...........П............../Красимир Кабадозов/ 

      5........................./Емил Гогушев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

 

Приложение № 1  

към протокол № 9 /29.04.2020 г за разпределение на пасища, мери и 
ливади от  Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване в землище 

с. Триград, община Девин, за стопанската 2020 – 2021 година. 

 

1. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Д-865-2/10.03.2020 г. подадено от Даниел Руменов Александров 
Животновъден обект № 7310510067 стар номер 4825-0260 
Справка за налични животни ОЕЗ от 18. 03.2020 г 
Говеда над 2 год. възраст                                          - 2 бр. Х 1 ЖЕ =2 
Говеда на възраст от 6м до 2 г                                  - 18 бр. х 0.6 ЖЕ = 10.08             
Коне                                                                        -  5 бр.   Х 1 ЖЕ = 5 
Общо  животински единици                                                                17.08 
Полагащи декари                                                             -      445.000дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        139.900 дка 
Разпределени площи                                                        -         139.900 дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.16.97 85000 Пасище  Брохомовото Х 4 
2 Триград 73105.20.183 8200 Пасище  Барата Х 4 
3 Триград  73105.11.51 1103 Пасище  Поляни Х 4 
4 Триград 73105.11.57 4366 Пасище  Поляни  Х 4 
5 Триград 73105.17.372 3500 Пасище Чеира –Чьорна 

ела 
Х 4 

6 Триград 73105.15.76 2400 Пасище Карамехмедов 
чукур 

х 4 

7 Триград 73105.20.260 1575 Пасище  Тюляджа Х 4 
8 Триград 73105.13.499 1000 Пасище  Портата Х 4 
9 Триград  73105.19.18 4290 Пасище  Тюляджа Х 4 
10 Триград 73105.23.81 3400 Пасище  Белметски дол Х 4 
11 Триград 73105.13.104 4680 Пасище Краево-Потока Х 4 
12 Триград 73105.13.132 5443 Пасище Краево-

Базивото 
х 4 

13 Триград 73105.13.185 2366 Пасище  Краево Х 4 
14 Триград 73105.13.582 5031 Пасище  Краево Х 4 
15 Триград  73105.22.50 7546 Пасище  Горна 

Глатница 
Х 4 

   Общо 139.900     
 

 

2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94И-796-1/10.03.2020 г. подадено от Ива Димитрова Иванова  
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Животновъден обект № 7310580089 стар номер 4825-0220 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Коне                                                                        -  6 бр.   Х 1 ЖЕ = 6 
Общо  животински единици                                                                6 
Полагащи декари                                                             -      150.000 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма   
Разпределени площи                                                        -         34.930  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.19.45 7061 Пасище  Низамчево Х 4 
2 Триград 73105.19.175 5198 Пасище  Райковица Х 4 
3 Триград  73105.19.212 4357 Пасище  Узун чикур Х 4 
4 Триград 73105.19.213 6698 Пасище  Каурча Х 4 
5 Триград 73105.19.309 1054 Пасище Каурча  Х 4 
6 Триград 73105.19.451 6678 Пасище Голям чукур х 4 
7 Триград 73105.19.472 3884 Пасище  Голям чукур Х 4 
   Общо 34930     

 
 
 

3.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94А-1139-1/05.02.2020 г. подадено от Асен Радков Славков  
 
Животновъден обект № 7310510090 стар номер 4825-0110 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Коне                                                                        -  5 бр.   Х 1 ЖЕ = 5 
Общо  животински единици                                                                5 
Полагащи декари                                                             -      125.000 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        34.215 дка 
Разпределени площи                                                        -         23.314  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.11.12 7061 Пасище  Енелево Х 4 
2 Триград 73105.11.321 5198 Пасище  Балдаран Х 4 
3 Триград  73105.11.35 4357 Пасище  Енелево Х 4 
4 Триград 73105.15.600 6698 Пасище  Кладенско 

дере 
Х 4 

   Общо 23314     
 
 

 

4.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Н-633-1/05.03.2020 г. подадено от Николина Пламенова Кезепова 
 
Животновъден обект № 7310540005 стар номер 4825-0121 
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Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Говеда                                                                               2 бр. х 1 ЖЕ = 2  
Говеда от 6м до 2 г                                                         -  2 бр.   Х 0.6 ЖЕ = 1.2 
Общо  животински единици                                                                3.2 
Полагащи декари                                                             -      80.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         42.072  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.22.110 42072 Пасище  Пичковица Х 4 
   Общо 42072     

 
 

 

5.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94И-495-2/05.03.2020 г. подадено от Иглика Милкова Чаушева  
 
Животновъден обект № 2950200026 стар номер 4827-0055 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05.03.2020  г 
Кон                                                                             1 бр. х 1 ЖЕ = 1  
Овце                                                -                       20 бр.   Х 0.15 ЖЕ = 3 
Общо  животински единици                                                                4 
Полагащи декари                                                             -      100.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма  
Разпределени площи                                                        -         5.000  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.16.485 5000 Пасище  Чеира-Борика Х 4 
        
   Общо 5000     

 
 
 
6. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Ц-24-1/05.03.2020 г. подадено от Цветан Симеонов Славков  
 
Животновъден обект № 7310500006 стар номер 4825-0009 
Справка за налични животни ОЕЗ от 15.01.2020  г 
Говеда  -  крави месодайни                                                   -  17 бр х 1 ЖЕ = 17 
Говеда от 6м до 2 г за месо                                                  -  30 бр   Х 0.6 ЖЕ = 18 
Овце                                                                                   - 443 бр Х 0.15= 66.45 
Общо  животински единици                                                                101.45 
Полагащи декари                                                             -      2532.500 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        166.547 
Разпределени площи                                                        -      77.567   дка 
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№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.13.327 526 Пасище  Краево 
Палцето 

Х 4 

2 Триград 73105.11.222 466 Ливада  Поляната  Х 3 
3 Триград  73105.11.336 5097 Ливада Побита тикла Х 3 
4 Триград 73105.15.389 338 Пасище  Камарата 

Каленките 
Х 4 

5 Триград 73105.13.464 1298 Пасище Портата Х 4 
6 Триград 73105.12.106 1457 Ливада  Какалово х 4 
7 Триград 73105.12.499 1505 Ливада Орачево Х 3 
8 Триград 73105.13.513 1970 Ливада  Камарата 

Гърлото 
Х 3 

9 Триград  73105.13.515 1303 Ливада Камарата 
Гърлото 

Х 3 

10 Триград 73105.16.427 1781 Деградир
ала 
ливада 

Чаира –Двата 
дола 

Х 4 

11 Триград 73105.16.227 933 Пасище Чеира - 
Срединево 

Х 4 

12 Триград 73105.13.519 1970 Ливада Краище х 3 
13 Триград 73105.13.567 3331 Ливада Краево Х 3 
14 Триград 73105.13.450 3775 Ливада  Портата Х 3 
15 Триград  73105.15.158 2007 Ливада  Камарата Х 3 
16 Триград 73105.15.176 1867 Ливада Камарата Х 3 
17 Триград 73105.15.556 1439 Ливада Камарата- 

Каленките 
VIII 3 

18 Триград 73105.19.153 21172 Пасище Каурча Х 4 
19 Триград  73105.15.686 2224 Ливада  Кладето VIII 3 
20 Триград 73105.16.18 5245 Ливада Бялсалаур Х 3 
21 Триград 73105.13.371 2463 Ливада  Краево Х 3 
22 Триград 73105.20.59 15400 Пасище Барата Х 4 
 Общо   77567     

 
 

7. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Д-1130-1/04.03.2020 г. подадено от Детелин Сашов Исаков 
 
 
Животновъден обект № 7310550098 стар номер 4825-0269 
Справка за налични животни ОЕЗ от 04.03.2020  г 
Овце                                                                           32 бр. х 0.15ЖЕ =4.8  
Общо  животински единици                                                                4,8 
Полагащи декари                                                             -      120.00 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         23.000  дка 

 
№ по Землище Имот  Площ в  НТП Местност Кате Средно 
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ред кв.м гория рентно 
плащане 

1 Триград 73105.23.248 23000 Друг вид 
земеделс
ка земя  

Темрук мандра Х 4 

   Общо 23000     
 

 

 

8.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94В-31-1/03.03.2020 г. подадено от Ваклин Митков Куцев 
 
 
Животновъден обект № 2950200011 стар номер 4827-0042 
Справка за налични животни ОЕЗ от 09.03.2020  г 
Говеда крави        - 2 бр .х 1ЖЕ = 2  
Говеда от 6м до 2 г                                                       2 бр. х 0.6 ЖЕ = 1,2  
Овце                                                                           14 бр. х 0.15ЖЕ =2.1 
Общо  животински единици                                                                5.3 
Полагащи декари                                                             -      82.500 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         17589  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.19.665 9589 Пасище  Балабаново Х 4 
2 Триград 73105.19.578 8000 Пасище  Балабаново Х 4 
   Общо 17589     

 
 
9. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94В-31-1/03.03.2020 г. подадено от "Елица Триград 2005"ЕООД ЕИК 
200969453 
Животновъден обект № 7310520001 стар номер 4825-0225 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Овце                                                                           49  бр. х 0.15ЖЕ =7.35 
Общо  животински единици                                                                7.35 
Полагащи декари                                                             -      183.750 дка. 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        Няма 
Разпределени площи                                                        -         15.440  дка. 

 
 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.22.42 3240 Ливада  Горна- 
Глатница 

Х 3 

2 Триград 73105.22.541 1262 Ливада  Горна- Х 3 
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Глатница 
3 Триград 73105.22.257 3500 Ливада  Делюмите Х 3 
4 Триград 73105.19.548 1294 Ливада  Каурча-Кадата VIII 3 
5 Триград 73105.22.236 1100 Ливада  Делюните Х 3 
6 Триград 73105.20.16 1554 Ливада  Къзларе Х 3 
7 Триград 73105.20.18 1311 Ливада  Къзларе Х 3 
8 Триград 73105.20.19 2179 Ливада  Къзларе  Х 3 
   Общо 15440     

 
 

10. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 
вх.№ 94М-1474-2/05.03.2020 г. подадено от Минчо Асенов Рупколски  
 
Животновъден обект № 7310560106 стар номер 4825-0122 
Справка за налични животни ОЕЗ от 04.03.2020  г 
Говеда  от 6м до 2 г                                                      10  бр. х 0.6ЖЕ = 6 
Общо  животински единици                                                                6 
Полагащи декари                                                             -      125.000 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -         26.000  дка 

 
 
 

№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.13.266 6000 Пасище  Краево Х 4 
2 Триград 73105.13.140 20000 Пасище  Краево 

Базивото 
Х 4 

   Общо 26000     
 

 

11.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 
вх.№ 94Ю-55-2/04.03.2020 г. подадено от Юлиян Сашев Исаков 
 
Животновъден обект № 7310500063 стар номер 4825-0234 
Справка за налични животни ОЕЗ от 27.02.2020  г 
Овце                                                         47  бр. х 0.15 ЖЕ = 7.05 
Общо  животински единици                                                                7.05 
Полагащи декари                                                             -      176.250 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        няма дка 
Разпределени площи                                                        -        11.683  дка 

 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Триград 73105.19.665 5000 Пасище  Балабаново Х 4 
2 Триград 73105.13.11 6000 Пасище  Краево-Рощо Х 4 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

3 Триград 73105.22.131 683 Пасище Варницата   
   Общо 11683     

 
 
 
12. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94М-384-2/05.03.2020 г. подадено от Милко Митков Чаушев 
 
Животновъден обект № 7310530100 стар номер 4825-0271 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05.03.2020  г 
Овце                                                         69  бр. х 0.15 ЖЕ = 10.35 
Коне                                                           7 бр.  х 1 ЖЕ = 7 
Общо  животински единици                                                      17 
Полагащи декари                                                             -      433.750 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        274.163 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма . 
 
 
13. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 
вх.№ 91-1644-1/05.03.2020 г. подадено от "Авитохол-Облака-Триград" 
ЕООД, ЕИК 205353892 
 
Животновъден обект № 7310500103 стар номер 4825-0273 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05.03.2020  г 
Овце                                                         49  бр. х 0.15 ЖЕ = 7.35 
Коне                                                           25 бр.  х 1 ЖЕ = 25 
Общо  животински единици                                                      32.35 
Полагащи декари                                                             -      808.750 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        731.179 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма . 
 

14. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 
вх.№ 91-1644-1/05.03.2020 г. подадено от Ясен Канев Атанасов  
 
Животновъден обект № 7310500027 стар номер 4825-0221 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05.03.2020  г 
Говеда                                                         2 бр. х 1 ЖЕ = 2 
Говеда от 6м до 2 г                                      10 бр.  х 0.6 ЖЕ = 6 
Общо  животински единици                                                      8 
Полагащи декари                                                             -      200.00 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        100.956 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма   
 

15. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 
вх.№ 94М-68-1/02.03.2020 г. подадено от Митко Асенов Асенов  
 
Животновъден обект № 2950200007 стар номер 4827-0028 
Справка за налични животни ОЕЗ от 05.03.2020  г 
Овце                                                         82  бр. х 0.15 ЖЕ = 12.3 
Общо  животински единици                                                      12.3 
Полагащи декари                                                             -      307.500 дка 
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Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -        123.866 дка 
Разпределени площи                                                        -         няма  дка. 

 

 

Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище 
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      ОДОБРИЛ:/П/ 
   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  
 
  

 ПРОТОКОЛ  
 

№ 4 
 

За разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за 
стопанската 2020-2021 година в землището на с.Чуруково, община Девин 

ЕКАТТЕ- 81815 
 

Днес  29.04.2020 година в гр. Девин на основание чл. 37 „и”, ал. 6  от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Решение № 

38/04.03.2020 г. на Общински съвет гр. Девин комисия назначена със Заповед № 

РД-09-66/05.02.2020 г. на Кмета на община  Девин, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кисьов – Н-к отдел”УТИОС” 

и Членове: 

1. Галя Бочукова – мл. експерт „ОС” 

2. Виолета Атаносава – юрисконсулт  

3. Красимир Кабадозов- гл. специалист „СС и З” 

4.Василка Бечева –кметски наместник на кметство с. Чуруково 

се събра в Заседателната зала на община Девин в изпълнение на задачата да 

разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между 

правоимащите по смисъла на чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ и подали заявление по 

образец до кмета на община Девин  в срок до 10.03.2020 г. 

Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените 

по-горе членове на комисията. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация 

за свързаност по смисъла на търговския закон, на основание §1, ал.1 и ал. 2 от ТЗ. 

Комисията установи, че в срока, определен в чл. 37„и”,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, от 

собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на 

територията на кметство, с. Чуруково са подадени две заявление по образец до 

кмета на община Девин, в едно с приложените към тях документи, а именно: 

1. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94М-1754-2/05.03.2020 г. подадено от Манол Неделчев Бечев, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №8181520016 (стар 

4823-0016); 
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- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

2. Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с 

вх.№ 94Я-55-2/28.02.2020 г. подадено от Яна Стоянова Ташева, в едно с 

приложените към него: 

- Опис на видовете и броя ПСЖ в животновъден обект №8181570015 (стар 

4823-0014); 

- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади; 

- Декларация по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липса 

на задължения. 

на задължения. 

 

Комисията, съобразявайки притежаваните или ползвани на правно основание 

ливади, мери и пасища, броя и вида на регистрираните пасищни животни 

(приравнени към 1 животинска единица  (ЖЕ)), съгласно §2 "з" от ЗСПЗЗ и 

нормативно допустимите размери на площите, полагащи се на 1 ЖЕ, съгласно чл. 

37"и", ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно – не повече до 30 дка за 1. ЖЕ в имоти от осма до 

десета категория, РАЗПРЕДЕЛИ ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. 

Чуруково,  съгласно Приложение № 1 към протокола. 

При разпределянето на площите прие следните критерии: 

1. Когато в заявлението посочените ЖЕ не съвпадат с ЖЕ в "Справка за 

животни в ОЕЗ"в регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, за 

актуални се приемат данните от справката. 

2. Съгласно чл. 37„и”, ал. 6 от ЗСПЗЗ, имотите се разпределят по възходящ 

ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ. 

3. Необходимата площ се разпределя по местонахождение на животинския 

обект , при спазване на разпоредбите на чл.37 "и", ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100 ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, а именно: 

- При разпределянето предимство имат кандидати, който до датата на 

разпределянето са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 

- При липса на свободни ливади, мери и пасища, в съответното и съседно 

землище, не се разпределят ливади, мери и пасища. 

 Настоящия протокол, заедно с Приложение № 1  към него, се изготви в два 

еднообразни екземпляра - един за община Девин и един за Кметство с. Чуруково 
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 На основание чл. чл.37 "и", ал.8 и ал. 10 от ЗСПЗЗ в едноседмичен срок, 

Протокола, заедно с Приложение № 1 към него да се публикува на интернет 

страницата на общината и негово копие да се обяви на видно място в кметство с. 

Чуруково 

 

Настоящия Протокол може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му пред Районния съд- 

Девин. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

 

 

                 Комисия: 1...........П............../ инж.  Димитър Кисьов- председател/ 

      2..........П.............../Галя Бочукова/ 

      3..........П.............../Виолета Атанасова/ 

      4..........П.............../Красимир Кабадозов/ 

      5..........П.............../Василка Бечева/ 
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Приложение № 1 към протокол № 4 /29.04.2020 г 
за разпределение на пасища, мери и ливади от  Общински поземлен 

фонд, за индивидуално ползване в землище с. Чуруково, община Девин, за 
стопанската 2020 – 2021 година. 

 
 
 

1.По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94М-1754-2/05.03.2020 г. подадено от Манол Неделчев Бечев 
 
Животновъден обект № 8181520016 стар номер 4823-0016 
Справка за налични животни ОЕЗ от 11.03.2020 г 
Овце                                            - 361 бр. Х 0.15 ЖЕ =54,15 
Общо животински единици        -                                  54,15 
Полагащи декари                                                             -      1353.750 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         510.182 дка 
Разпределени площи                                                        -         12.936  дка 
 
                                                                -          
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Чуруково 81815.1.11 15000 Пасище Равна нива Х 1 
2 Чуруково 81815.1.64 8000 Пасище Съвтъще Х 1 
3 Чуруково 81815.2.70 4973 Пасище Василково Х 1 
4 Чуруково 81815.3.45 7000 Пасище Тиклица  Х 1 
5 Чуруково 81815.2.54 5000 Пасище Василково Х 1 
6 Чуруково 81815.2.47 1100 Пасище Василково Х 1 
7 Чуруково 81815.5.163 6000 Пасище Сух връх Х 1 
8 Чуруково 81815.4.64 3000 Пасище Рад  Х 1 
9 Чуруково 81815.4.63 4000 Пасище Рад  Х 1 
10 Чуруково 81815.1.32 2502 Пасище Равна нива Х 1 
11 Чуруково 81815.2.45 10064 Ливада Василково Х 3 
12 Чуруково 81815.5.40 5049 Ливада Сух връх Х 3 
13 Чуруково 81815.5.58 1114 Ливада Сух връх Х 3 
14 Чуруково 81815.5.159 5000 Ливада  Сух връх Х 3 
15 Чуруково 81815.4.60 2010 Ливада  Рад х 3 
16 Чуруково 81815.5.101 876 Пасище  Сух връх х 3 
18 Чуруково 81815. 5.34 8534 Ливада  Сух връх х 3 
 Общо   89222   х  

 
 
 

2. По Заявление по чл. 37„и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с вх.№ 
94Я-55-2/28.02.2020 г. подадено от Яна Стоянова Ташева 
 
Животновъден обект № 8181570015 стар номер 4823-0014 
Справка за налични животни ОЕЗ от 28.02.2020 г 
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Говеда                                               - 4 бр. Х 1 ЖЕ =4 
Говеда  от 6 м до 2 г                        - 3 бр. х 0.6ЖЕ = 1.8                
Общо животински единици        -                                5.8 
Полагащи декари                                                             -      126.447 дка 
Собствени и ползвани имоти НТП пасища, мери и ливади  -         няма   
Разпределени площи                                                        -        4000   дка 
 
 
№ по 
ред 

Землище Имот  Площ в 
кв.м 

 НТП Местност Кате 
гория 

Средно 
рентно 
плащане 

1 Чуруково 81815.4.3 3000 Ливада Булина 
ливада 

Х 3 

2 Чуруково 81815.5.32 1000 Ливада Рад  Х 3 
 Общо   4000     

 
 
Имотите да бъдат отдадени по цени съгласно средно годишните рентни плащания 
публикувани в сайта на Областна дирекция „ Земеделие”- Смолян за съответното 
землище 
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