
П Р О Т О К О Л 

   Днес,19.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-222 / 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1. Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2. Ангел Радев- Кметски наместник на с. Ливада 

3. Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4. Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено  

Резервни членове : 

1. Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2. Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . 

 На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха 

декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с участник в процедурата 

или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 В Община Камено са постъпили заявления от следните животновъди , за разпределението на пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване в землището на с. Ливада  :  

№ Име, 

презиме,фамили

я  

Рег. № Населено 

място  

Говеда и 

биволи 

над 2г.  

Овце Кози Коне  

над  

6м.  

Брой  

ЖЕ 

Собствен

и или 

ползвани 

имоти  

Площ 

дка 

1 Желю Динев 

Желев 

8107-

0033 

Ливада 41 13 2 1 44.2

5 

032001 

000130 

000090 

000259 

034237 

032155 

032002 

000261 

034222 

000264 

1.400 

0,900 

2.180 

3.200 

150 

103.400 

6.200 

1.100 

0.300 

5.600 

2 Ангел Иванов 

Илиев  

8128-

0014 

Ливада  79 5  12.6 000287 

000248 

000047 

000317 

46.558 

18.833 

10.622 

24.904 

 

Общ брой на животинските единици :  56.85 ЖЕ 

 Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 



от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. 

 Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Камено, между правоимащите 

лица, както следва :  

1.На Желю Динев Желев- 44.25  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 45.402 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Ливада 032003 

 

Пасище с 

храсти 

4 18.739 

 

18.739 131.18 

Ливада  032004 Пасище с 

храсти  

4 19.783 19.783 138.49 

Ливада  000006 Пасище с 

храсти  

4 7.146 7.146 50.00 

2.На Ангел Иванов Илиев- 12.6  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 37.132 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Ливада 018023 Пасище с 

храсти 

5 37.132 

 

37.132 259.93 

Ливада 018004 Пасище с 

храсти 

5 20.101 20.101 140.70 

 

 Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис/ 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                               /подпис/ 

 

2. Ангел Радев- Кметски наместник на с. Ливада                                                                 /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                              /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                        /подпис/ 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

    Днес,19.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-223/ 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2.Веселина Петкова- Старши специалист в с. Тръстиково  

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено 

Резервни членове : 

1.Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2.Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на 

комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с 

участник в процедурата или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 В Община Камено е постъпило заявление от  животновъд , за разпределението на пасища, мери и ливади за 

индивидуално ползване в землището на с. Тръстиково: 

№ Име, 

презиме,фамили

я  

Рег. № Населено 

място  

Говеда и 

биволи 

над 2г.  

Овце Кози Коне  

над  

6м.  

Брой  

ЖЕ 

Собствен

и или 

ползвани 

имоти  

Площ 

дка 

1 Ангел Иванов 

Илиев  

8128-

0014 

Тръстико

во 

 79 5  12.6 000287 

000248 

000047 

000317 

46.558 

18.833 

10.622 

24.904 

  

Общ брой на животинските единици :  12.6 ЖЕ 

Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 

от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. 

 Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Камено, между правоимащите 

лица, както следва :  

1.На Ангел Иванов Илиев- 12.6  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 53.358 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях : 



Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Тръстиково 000151 

 

Пасище с 

храсти 

5 53.358 

 

53.358 373.50 

 

   Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис/ 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                              /подпис/ 

 

2. Веселина Петкова- Старши специалист в с.Тръстиково                                                  /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                             /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                      /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

   Днес,07.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-227/ 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2.Георги Ганчев- Кмет на с. Русокастро  

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено 

Резервни членове : 

1.Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2.Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . 

 На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха 

декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с участник в процедурата 

или с членове на неговите управители или контролни органи. В Община Камено са постъпили заявления от 

следните животновъди , за разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в землището 

на с. Русокастро  :  

№ Име, 

презиме,фамили

я  

Рег. № Населено 

място  

Говед

а и 

бивол

и над 

2г.  

Говед

а и 

бивол

и от 6 

м. до 

2 г.  

Овце Кози Брой  

ЖЕ 

Собствени или 

ползвани имоти 

/дка/ 

1 Янко Станков 

Чернев 

6347840007 Русокаст

ро 

  132  19.5

8 

0 

2 Руси 

Господинов 

Иванов 

6347890006 Русокаст

ро 

  50 15 9.75 0 

3 Георги Петров 

Желязков 

8105-0226 Русокаст

ро 

  73  10.9

5 

0 

 Общ брой на животинските единици : 40.2  ЖЕ 

 Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 

от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. Комисията разпределя пасищата, мерите и 

ливадите на територията на Община Камено, между правоимащите лица, както следва :  



1.На Янко Станков Чернев- 19.58  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 33.617 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Русокастро 031008 

 

Пасище с 

храсти 

3 3.617 

 

3.617 25.32 

Русокастро 039035 

 

Пасище с 

храсти 

9 318.443 

 

30 180.00 

2.На Георги Петров Желязков- 10.95  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 17.749 дка,представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Русокастро 074002 

 

Пасище с 

храсти 

4 3.749 

 

3.749 26.24 

Русокастро 081001 

 

Пасище с 

храсти 

4 10.478 

 

4.000 28.00 

Русокастро 081025 Пасище с 

храсти 

4 33.724 10.000 70.00 

3.На Руси Господинов Иванов- 9.75  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 16.897 дка,представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Русокастро 072012 

 

Пасище с 

храсти 

4 1.897 

 

1.897 13.28 

Русокастро 108045 Пасище с 

храсти 

4 47.297 

 

15.000 105.00 

 Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис/ 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                               /подпис/ 

 

2. Георги Ганчев- Кмет на с. Русокастро                                                                               /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                             /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                      /подпис/ 

 

 



П Р О Т О К О Л 

   Днес,15.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-221 / 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2.Паулина Златарова- Кметски наместник на с. Полски извор  

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено 

Резервни членове : 

1.Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2.Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . 

 На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха 

декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с участник в процедурата 

или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 В Община Камено са постъпили заявления от следните животновъди , за разпределението на пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване в землището на с. Полски извор :  

 

№ Име, 

презиме,фамилия  

Рег. № Населено 

място  

Говед

а и 

бивол

и над 

2г.  

Говед

а и 

бивол

и от 6 

м. до 

2 г.  

Овце Кози Брой  

ЖЕ 

Собствени 

или 

ползвани 

имоти  

Площ на 

ПИ дка 

1 Христо Атанасов 

Иванов  

8122-

0222 

Черни 

връх 

24  98  38.7 0 0 

2 Атанас 

Костадинов 

Миларев 

8129-

0032 

Константи

ново 

51 10   57 000131 

000129 

33.261 

23.717 

3 Петър Андонов 

Янакиев 

8129-

0054 

Константи

ново 

  380  57 028023 

028024 

028009 

1.978 

11.422 

36.800 

4 Андон Христов 

Янакиев 

8129-

0033 

Константи

ново 

  52 5 8.55 028011 

028018 

028008 

028010 

000126 

000130 

3.800 

6.700 

6.500 

33.900 

42.690 

10,069 

5 Вяра Рашева 8129- Константи 5 2   6.2 028012 2.400 



Стайкова 0120 ново 028007 

000155 

8.200 

9.450 

6 Иван Апостолов 

Порязов 

5227940

013 

Константи

ново 

57 23   70,8  

000123 

198.400 

50.814 

 

Общ брой на животинските единици :238.25  ЖЕ 

     Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 

от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. 

Комисията разпредели   пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Камено, между 

правоимащите лица, както следва :  

1.На Христо Атанасов Иванов-38.7  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 159.935 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв./ 

Полски 

извор 

000144 Пасище, мера 4 83.402 40 280 

Полски 

извор 

000184 Пасище,мера 9 119.935 119.935 719.60 

 

2.На Атанас Костадинов Миларев-57  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 145. 375  дка, 

представляващи следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв./ 

Полски 

извор 

000139 Пасище,мера 9 439.385 135.375 812.25 

Полски 

извор 

000193 Пасище,мера 4 22.442 10 70 

 

3.На Петър Андонов Янакиев -57  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 175. 375  дка, представляващи 

следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв./ 

Полски 

извор 

000139 Пасище,мера 9 439.385 135.375 812.25 

Полски 

извор 

000186 Пасище,мера 3 44.056 40.000 280,00 

 

4.На Андон Христов Янакиев -8.55  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 20 дка, представляващи 

следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за НТП Категория Площ на Определени Наемна цена 



индивидуално 

ползване 

ПИ/дка/ за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

/лв./ 

Полски 

извор 

000190 Пасище,мера 4 36.675 20 140.00 

 

5.На Вяра Рашева Стайкова -6.2  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 17  дка, представляващи 

следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв./ 

Полски 

извор 

000138 Пасище,мера 9 18.906 17 102 

 

6.На Иван Апостолов Позяров-70.8   ЖЕ, се разпределят площи в размер на 208.635 дка, 

представляващи следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв./ 

Полски 

извор 

000139 Пасище, мера 4 439.385 168.635 1180.45 

Полски 

извор 

000099 Пасище,мера 9 79.200 40 240.00 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис/ 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                         /подпис/ 

 

2.Паулина Златарова - Кметски наместник на с. Полски извор                                      /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                              /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                       /подпис/ 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

  Днес,07.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-224/ 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2.Илияна Петрова- Кметски наместник на с. Вратица 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено 

Резервни членове : 

1..Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2.Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . 

 На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха 

декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с участник в процедурата 

или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 В Община Камено са постъпили заявления от следните животновъди , за разпределението на пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване в землището на с.Вратица:  

№ Име, 

презиме,фамилия  

Рег. № Населе 

но 

място  

Говеда 

и 

биволи 

над 2г.  

Говеда 

и 

биволи 

от 6 м. 

до 2 г.  

Овце Кози Брой  

ЖЕ 

Собств

ени 

или 

ползва

ни 

имоти  

Площ  

дка 

1 Золумови ЕАД 1224510012 Вратица 32 13 10  41.3 014055 

014056 

000357 

000007 

027003 

020016 

013009 

27.525 

12.475 

1.631 

33.694 

4.500 

35.400 

9.100 

Общ брой на животинските единици :  41.3 ЖЕ 

Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 

от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. 



Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Камено, между правоимащите 

лица, както следва :  

1.На ,, Золумови“ ЕАД – 41.3 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 70  дка, представляващи следните 

имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Вратица 018024 

 

Пасище,мера 7 879.053 70 490 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис/ 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                               /подпис/ 

 

2. Илияна Петрова- Кметски наместник на с. Вратица                                                          /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                             /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                     /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

  Днес, 29.05.2015 г. , комисия , назначена със Заповед № РД-09-220/ 07.05.2015г.  на Кмета на Община 

Камено, в състав :  

Председател : Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  на  Община Камено 

и членове : 

1. Галина Николова – Секретар на Община Камено 

2. Андон Николов – Кмет на с. Трояново 

3. Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено 

4. Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“ на Община Камено 

Резервни членове : 

1.Йорданка Куртева – Старши специалист в Община Камено 

2.Виолета Грудева- Старши специалист в Община Камено 

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки собственик / 

ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Камено, съгласно одобрения с решение по 

т. 8 от проведеното на 26.03.2015 г. заседание на Общински съвет- Камено ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) 

Годишен план за паша за стопанската 2014-2015 г. и одобрения наем за ползването на земеделски земи – 

пасища, мери и ливади  от ОПФ съгласно т.6 от проведеното на 30.04.2015г. заседание на Общински съвет- 

Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . 

 На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи , Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха 

декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон , не е свързано лице с участник в процедурата 

или с членове на неговите управители или контролни органи. 

 В Община Камено са постъпили заявления от следните животновъди , за разпределението на пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване в землището на с. Трояново  :  

№ Име, 

презиме,фа

милия  

Рег. № Населено 

място  

Говед

а и 

бивол

и над 

2г.  

Говед

а и 

бивол

и от 6 

м. до 

2 г.  

Овце Кози Брой  

ЖЕ 

Собствени 

или 

ползвани 

имоти /дка/ 

Площ  

дка 

1 Васил 

Димитров 

Димитров  

7321190018 Трояново 37  206  67.9 0 0 

2 Драган 

Трифонов 

Драганов  

8108-0224 Трояново 30  377  30 0 0 

3 Ради 

Иванов 

Ганчев 

7321190022 Трояново   377  56.55 025023 

101007 

107002 

107001 

052003 

84.410 

48.540 

4.370 

40.000 

124.00 

    Общ брой на животинските единици : 154.45  ЖЕ 

  Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите ,за 

стопанската 2014/2015 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 години, като съобрази 

изискванията на чл.37и, ал.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ  и решение на Общински съвет- Камено, прието по т. 8 от 

проведеното на 26.03.2015 г. заседание  ( Протокол  № 44/ 26.03.2015 г. ) и решение по т.6 от проведеното на 

30.04.2015г. заседание на Общински съвет- Камено (Протокол  №45/ 30.04.2015г. ) . Съгласно чл. 37и , ал.12 



от ЗСПЗЗ и цитираните решения на Общинския съвет, пасищата, мерите и ливадите следва да се отдадат под 

наем за срок от 7 стопански години , начиная от 2014/2015 година. 

 Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Камено, между правоимащите 

лица, както следва :  

 1.На Васил Димитров Димитров – 67.9 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 561.014 дка, 

представляващи следните имоти или части от тях : 

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Трояново 107004 Пасище с 

храсти 

4 180.425 180.425 1262.97 

Трояново 112001 Пасище с 

храсти 

4 229.667 229.667 1607.69 

Трояново 107003 Пасище с 

храсти 

4 31.664 31.664 221.65 

Трояново 111001 Пасище с 

храсти  

4 100.903 100.903 706.32 

Трояново 000259 Пасище с 

храсти 

5 18.356 18.356 128.50 

  

2.На Драган Трифонов Драганов -30 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 265.877дка, 

представляващи следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Трояново 104006 Пасище с 

храсти 

7 13.902 13.902 97.31 

Трояново 104007 Пасище с 

храсти 

7 167.672 167.672 1173.70 

Трояново 037004 Пасище с 

храсти 

4 20.614 20.614 144.30 

Трояново 037006 Пасище с 

храсти 

4 27.892 27.892 195.25 

Трояново 038007 Пасище с 

храсти 

4 28.278 28.278 197.95 

Трояново 041009 Пасище с 

храсти 

4 7.519 7.519 52.60 

 

3.На Ради Иванов Ганчев –56.55  ЖЕ, се разпределят площи в размер на 235.196 дка , представляващи 

следните имоти или части от тях :  

Землище № на ПИ за 

индивидуално 

ползване 

НТП Категория Площ на 

ПИ/дка/ 

Определени 

за отдаване 

площи от 

ПИ /дка/ 

Наемна цена 

/лв/ 

Трояново 026005 

 

Пасище с 

храсти 

7 95.848 дка 95.848 670.94 

Трояново 026002 Пасище с 

храсти 

7 20.614 20.614 144.30 

Трояново 047013 Пасище с 

храсти 

4 7.619 7.619 53.30 

Трояново 139031 

 

Пасище с 

храсти 

7 40.230 40.230 281.60 



Трояново 000249 Пасище с 

храсти 

5 24.621 24.621 172.35 

Трояново 000258 Пасище с 

храсти 

5 23.191 23.191 162.30 

Трояново 000261 Пасище с 

храсти 

5 18.244 18.244 127.70 

Трояново 000247 Пасище с 

храсти 

5 4.829 4.829 33.80 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални 

екземляра . 

Председател :  

Инж. Димчо Мутафов – Директор на Дирекция  „ УТСУОС“  при Община Камено          /подпис / 

и членове : 

1.Галина Николова – Секретар на Община Камено                                                             /подпис/ 

 

2.Андон Николов – Кмет на с. Трояново                                                                         /подпис/ 

 

3.Милена Стоянова- Специалист в отдел „ УОС“  на Община Камено                             /подпис/ 

 

4.Красимир Костадинов – Специалист в Дирекция „ УТСУОС“                                      /подпис/ 

 

 

 

 

 

 


