
                              УТВЪРДИЛ: 

 КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА          

                                   ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА 
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 1 

За разпределение на общинските пасища и мери за индивидуално ползване на 

територията на община Каварна, съгласно чл. 37 и, ал. 4 и ал. 6 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

 

 Днес 27. 04.2020 г. на основание влязло в сила Решение № 41 по Протокол № 

6 от 28.01.2020 г. на Общински съвет Каварна, съгласно чл.37 и, ал. 4 и ал. 6 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 100, ал. 1, ал. 2 

и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, комисия назначена със заповед № 242/ 14.04.2020 г. на кмета 

на община Каварна в състав: 

Председател: М. Н. – зам.-кмет „ФИР“ 

Членове: 1. Е. К. – специалист в отдел „ОС“ 

           2. Кр. М. – гл.специалист в отдел „ОС“ 

           3. М. Г. – юрисконсулт 

се събра за да разгледа  постъпилите заявления по реда на чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ 

и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, да определи необходимите за всеки кандидат площи, 

съгласно чл.37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и да извърши 

разпределение на имоти – общинска собственост с НТП „Пасища и мери“ за 

индивидуално ползване, между правоимащите  лица, които имат животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.  

 Председателя на комисията провери и установи  присъствието на членовете 

на комисията. Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.100, ал. 

1 от ППЗСПЗЗ за свързаност по смисъла на ТЗ. 

 В община Каварна са постъпили 13 /тринадесет/ заявления ведно с 

приложенията към тях, описани по реда на тяхното постъпване: 

1. Заявление с вх. № ОС-10-98/ 02.03.2020 г. от П. Х. Г. с ЕГН ****** от с. С., общ. 

К. 

2. Заявление с вх. № ОС-10-102/ 05.03.2020 г. от Т. С. Т. с ЕГН ****** от гр. К. 

3. Заявление с вх. № ОС-10-104/ 05.03.2020 г. от ЕТ „Л – 8 – Е. К.“ с Булстат ******, 

със седалище и адрес на управление: с. В. 

4. Заявление с вх. № ОС-10-105/ 05.03.2020 г. от С. Г. П. с ЕГН ****** от гр. К. 

5. Заявление с вх. № ОС-10-110/ 06.03.2020 г. от К. А. С. с ЕГН ****** от с. Ч. 

6. Заявление с вх. № ОС-10-112/ 09.03.2020 г. от Н. С. С. с ЕГН ****** от с. Т., общ. 

К. 

7. Заявление с вх. № ОС-10-113/ 09.03.2020 г. от Г. П. П. с ЕГН ****** от гр. К. 

8. Заявление с вх. № ОС-10-114/ 09.03.2020 г. от С. А. С. с ЕГН ****** от гр. К. 

9. Заявление с вх. № ОС-10-115/ 09.03.2020 г. от Ц. К. П. с ЕГН ****** от с. В. 

10. Заявление с вх. № ОС-10-118/ 09.03.2020 г. от А. Д. Н. с ЕГН ****** от с. Н. 



11. Заявление с вх. № ОС-10-123/ 10.03.2020 г. от В. Т. В. с ЕГН ****** от с. В. 

12. Заявление с вх. № ОС-10-124/ 10.03.2020 г. от А. Б. Ц. с ЕГН ****** от с. Б. 

13. Заявление с вх. № ОС-10-126/ 10.03.2020 г. от Т. В. Д. с ЕГН ****** от гр. К.  

С изменението на чл.99 от ППЗСПЗЗ, информацията за задълженията по 

чл.37 и, ал.1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл. 100, чрез 

справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата 

се изисква и получава по служебен път. С писмо изх. № ОС-10-144/ 17.03.2020 г.  

бе изискана информация за задълженията от Областна дирекция „Земеделие“ гр. 

Добрич, като същата постъпи в общинската администрация с писмо с вх. № ОС-

10-144-001/ 20.03.2020 г. С писмо с изх. № ОС-10-145/ 17.03.2020 г. бе изискана 

информация за задълженията от Държавен фонд земеделие, като същата постъпи 

в общинска администрация с писмо с вх. № ОС-10-145-001/ 26.03.2020 г. С писмо 

№ ВК-100/ 16.03.2020 г.   бе поискана информация за наличие или липса на 

задължения от отдел МДТ при община К. и същата постъпи с издадени 

удостоверения от 17.03.2020 г. 

Видно от предоставените за служебно ползване справки и удостоверения, 

лицата подали заявление по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, нямат задължения към 

държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен 

фонд, задължения  за земи по чл.37 в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и данъчни 

задължения. 

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които 

имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно 

броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост 

от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но 

не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория 

и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство 

на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите 

лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 

подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 

биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 

0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

Комисията разгледа подадените заявления и приложенията към тях по 

образец и след направена служебна справка, посредством системата за 

електронен обмен на информация  RegiX,  извърши проверка и направи справка 

за вписани животни в животновъдните обекти в БАБХ. 

Комисията констатира и реши следното: 

1. Заявление с вх. № ОС-10-98/ 02.03.2020г.  на П. Х. Г. с ЕГН ****** от с. С., 

общ. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 



          П. Х. Г., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е 

регистриран в Интегрираната информационна система  под № 6628190016 в 

землището на с. С., общ. К. със 131 бр. животни - овце с коефициент за 

приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,15 и съгласно чл. 37 ”и”, 

ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер до 294,750 дка – от 

І-ва до VІІ-ма категория и до 589,500 дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Същият 

има сключени и действащи договори за отдаване под наем на пасища от ОПФ на 

община К. от първа до седма категория  с обща площ от 154,034 дка. 

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 

от ЗСПЗЗ и чл. 100 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните 

на правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предостави за ползване  на  П. Х. Г., следния общински имот : 

         ПАСИЩЕ с площ от 140,716 дка (сто и четиридесет декара седемстотин и 

шестнадесет квадратни метра), представляващо  част от ПИ 66281.20.156 (шест, 

шест, две, осем, едно, точка, две, нула, точка, едно, пет, шест) по КККР на с. С., 

общ. Каварна, целият с площ от 266,748 дка,  трайно предназначение на 

територията:  Земеделска, начин на трайно ползване: пасище - IIІ категория. 

 

2. Заявление с вх. № ОС-10-102/ 05.03.2020 г. от Т. С. Т. с ЕГН ****** от гр. К. 

е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

 Т. С. Т., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 

0725780002 в землището на с. Б., общ. К. с  85 бр. животни – 64 бр.говеда над 

двегодишна възраст с коефициент за приравняване на съответния  вид животни 

към 1 ЖЕ – 1  и 21 бр. говеда на възраст от 6 месеца до две години с коефициент 

за приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,6 и съгласно чл.37 ”и”, 

ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер до  1149,000 дка – 

от І-ва  до VІІ-ма категория и до 2298,000 дка от VІІІ-ма до Х-та категория. 

Същият има сключени и действащи договори за отдаване под наем на пасища от 

ОПФ на община К. от осма до десета категория  с обща площ от 1073,86 дка. 

             Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и ал. 4 и 6 от 

ЗСПЗЗ и чл. 100 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ,  взе следното решение: 

            Да се предоставят за ползване  на Т. С. Т. с ЕГН ****** с адрес гр.К. 

следните общински имоти: 

ПАСИЩЕ с площ от 100,000 дка (сто декара), представляващо  част от ПИ 

07257.50.581 (нула, седем, две, пет, седем, точка, пет, нула, точка, пет, осем, едно) 

по КККР на с. Б., общ. К., целият с площ от 862,919 дка,  трайно предназначение 

на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: пасище IХ категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 110,000 дка (сто и десет декара), представляващо  част от 

ПИ 07257.45.488 (нула, седем, две, пет, седем, точка, четири, пет, точка, четири, 

осем, осем) по КККР на с. Б., общ. К., целият с площ от 464,141 дка, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище 

IХ категория. 

 



3. Заявление с вх. № ОС-10-104/ 05.03.2020г. от ЕТ “Л – 8 – Е. К.”  с Булстат 

******, със седалище и адрес на управление: с. В., общ. К. е постъпило в срока по 

чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

ЕТ “Л – 8 – Е. К.”  с Булстат ******, със седалище и адрес на управление: с. 

В., общ. К., като собственик на пасищни селскостопански животни, отглеждани 

в животновъден постоянен обект в землището на с. В., общ. К. е регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ под № 1217370002 със 123 бр. 

животни – 89бр. говеда над двегодишна възраст с коефициент за приравняване 

на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 1  и 34 бр. говеда на възраст от 6 месеца 

до две години с коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 

ЖЕ – 0,6 и съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от 

ОПФ в размер до  1641 дка – от І-ва  до VІІ-ма категория и до 3282 дка от VІІІ-

ма до Х-та категория. Същият има сключени и действащи договори за отдаване 

под наем на пасища от ОПФ на община К. от осма до десета категория  с обща 

площ от 104,633 дка. 

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и ал.4, 6 от ЗСПЗЗ 

и чл.100 ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ,  взе следното решение: 

        Да се предоставят за ползване  на  ЕТ “Л – 8 – Е. К.”  с Булстат ******, със 

седалище и адрес на управление: с. В., общ. К., следните общински имоти: 

ПАСИЩЕ с площ от 69,000 дка (шестдесет и девет декара), представляващо  

част от ПИ 12173.15.176  (едно, две, едно, седем, три, точка, едно, пет, точка, 

едно, седем, шест) по КККР на с. В., общ. К., целият с площ от 69,876 дка, трайно 

предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: пасище 

III категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 66,000 дка (шестдесет и шест декара), представляващо  

част от ПИ 12173.17.179 (едно, две, едно, седем, три, точка, едно, седем, точка, 

едно, седем, девет ) по КККР на с. В., общ. К., целият с площ от 66,639 дка, трайно 

предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: пасище 

VIII категория. 

 

4. Заявление с вх. № ОС-10-105/ 05.03.2020 г.  от  С. Г. П. с ЕГН ****** от гр. 

К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

С. Г. П. с ЕГН ******,  с постоянен адрес: гр. К., като собственик на пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен обект в 

землището на с. В., общ. К. е регистрирана в Интегрираната информационна 

система на БАБХ под № 3506460030 с 424 бр. животни –  2бр. говеда над 

двегодишна възраст за месо с коефициент за приравняване на съответния  вид 

животни към 1 ЖЕ – 1; 162 бр. овце над 12 месеца с коефициент за приравняване 

на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,15 ; 246 бр. овце автохтонни породи с 

коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,15 и 14 

бр. кози над 12 месеца с коефициент за приравняване на съответния  вид животни 

към 1 ЖЕ – 0,15 и съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища 

от ОПФ в размер до  989,50 дка – от І-ва  до VІІ-ма категория и до 1979,00 дка от 

VІІІ-ма до Х-та категория. Същата има сключени и действащи договори за 

отдаване под наем на пасища от ОПФ на община К. от първа до седма категория  

с обща площ от 799,40 дка. 



Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и ал. 4, 6 от 

ЗСПЗЗ и чл.100 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ,  взе следното решение: 

        Да се предоставят за ползване  на  С. Г. П. с ЕГН ******,  с постоянен адрес: 

гр. К., следните общински имоти: 

ПАСИЩЕ с площ от 80,000 дка (осемдесет декара), представляващо част от 

ПИ 12173.8.134  (едно, две, едно, седем, три, точка, осем, точка, едно, три, 

четири) по КККР на с. В., общ. К., целият с площ от 332,551 дка, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище 

III категория. 

5. Заявление с вх. № ОС-10-110/ 06.03.2020 г.  на К. А. С.  с ЕГН ****** от с. Ч., 

ул. ****** е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

         К. А. С. с ЕГН ******, с адрес: с. Ч., общ. К., като собственик на пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен обект в 

землището на с. Ч., общ. К.,  регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ под № 8034000001 с 52 бр. животни – 11 бр. говеда от 6 до 24 

месеца - мляко с коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 

ЖЕ – 0,6; 34 бр. говеда над 24 месеца – мляко с коефициент за приравняване на 

съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 1; 4 бр. говеда от 6 до 24 месеца – месо с 

коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,6 и 2 бр. 

говеда над 24 месеца – месо с коефициент за приравняване на съответния  вид 

животни към 1 ЖЕ – 1  и един кон с коефициент за приравняване на съответния  

вид животни към 1 ЖЕ – 1 и съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да 

получи пасища от ОПФ в размер до 712,00 дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 

1424,000 дка от VІІІ-ма до Х-та категория. 

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните 

през предходните години на правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предоставят за ползване  на  К. А. С., следните общински имоти : 

         ПАСИЩЕ с площ от 246,800 дка (двеста четиридесет и шест декара и 

осемстотин квадратни метра), представляващо  част от ПИ 80340.27.131 (осем, 

нула, три, четири, нула, точка, две, седем, точка, едно, три, едно) по КККР на с. 

Ч., общ. К., целият с площ от 288,670 дка, трайно предназначение на територията:  

земеделска, начин на трайно ползване: пасище - IIІ категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 106,000 дка (сто и шест декара), представляващо  част 

от ПИ 80340.27.114 (осем, нула, три, четири, нула, точка,  две, седем, точка, едно, 

едно, четири) по КККР на с. Ч, общ. К, целият с площ от 266,494 дка,  трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище - 

VIІ категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 45,700 дка (четиридесет и пет декара и седемстотин 

квадратни метра), представляващо  част от ПИ 80340.100.90 (осем, нула, три, 

четири, нула, точка, едно, нула, нула, точка, девет, нула) по КККР на с. Ч., общ. 

К., целият с площ от 74,374 дка, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: пасище - VIІ категория. 



         ПАСИЩЕ с площ от 33,000 дка (тридесет и три декара), представляващо  

част от ПИ 80340.100.87 (осем, нула, три, четири, нула, точка, едно, нула, нула, 

точка, осем, седем) по КККР на с. Ч., общ. К., целият с площ от 44,499 дка,  трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище - 

VIІ категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 54,900 дка (петдесет и четири декара и деветстотин 

квадратни метра), представляващо  част от ПИ 80340.10.71 (осем, нула, три, 

четири, нула, точка, едно, нула, точка, седем, едно) по КККР на с. Ч., общ. К., 

целият с площ от 68,941 дка,  трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване: пасище - VIІ категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 225,600 дка (двеста двадесет и пет декара и шестстотин 

квадратни метра), представляващо  част от ПИ 80340.27.129 (осем, нула, три, 

четири, нула, точка, две, седем, точка, едно, две, девет) по КККР на с. Ч., общ. К., 

целият с площ от 377,777 дка, трайно предназначение на територията:  

земеделска, начин на трайно ползване: пасище - IIІ категория. 

 

6. Заявление с вх. № ОС-10-112/ 09.03.2020г.  на Н. С. С. с ЕГН ****** с 

постоянен адрес: с. Т., общ. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

   Н. С. С. с ЕГН ****** с постоянен адрес: с. Т., общ. К., като собственик на 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен 

обект в землището на с. Т., общ. К. е регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ под № 7269350010 със 108 бр. животни – 106 

бр. овце над 12 месеца с коефициент за приравняване на съответния  вид животни 

към 1 ЖЕ – 0,15 и 2бр. кози над 12 месеца с коефициент за приравняване на 

съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,15  и съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ 

има право да получи пасища от ОПФ в размер до 243,000 дка – от І-ва до VІІ-ма 

категория и до 486,000 дка от VІІІ-ма до Х-та категория.  

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предоставят  за ползване  на  Н. С. С., следните общински имоти : 

         ПАСИЩЕ с площ от 70,000 дка (седемдесет декара), представляващо  част 

от ПИ 72693.12.59 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, две, точка, пет, 

девет) по КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 163,371 дка,  трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -  

X категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 88,000 дка (осемдесет и осем декара), представляващо  

част от ПИ 72693.17.9 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, седем, точка, 

девет) по КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 159,291 дка,  трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -   

IVкатегория. 

ПАСИЩЕ с площ от 100,000 дка (сто декара), представляващо  част от ПИ 

72693.150.7 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, нула, точка, седем) по 



КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 209,462 дка,  трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -   Х категория. 

 

7. Заявление с вх. № ОС-10-113/ 09.03.2020 г.  на Г. П. П. с ЕГН ****** с 

постоянен адрес: с. Т., общ. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

Г. П. П., като собственик на пасищни селскостопански животни, отглеждани 

в животновъден постоянен обект в землището на с. Т., общ. К. е регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7269300011 с 57 бр. 

животни – 56 бр. овце над 12 месеца с коефициент за приравняване на съответния  

вид животни към 1 ЖЕ – 0,15 и една коза над 12 месеца и съгласно чл.37 ”и”, ал. 

4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер до 128,250 дка – от І-

ва до VІІ-ма категория и до 256,500 дка от VІІІ-ма до Х-та категория.  

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предоставят  за ползване  на  Г. П. П., следните общински имоти : 

         ПАСИЩЕ с площ от 18,000 дка (осемнадесет декара), представляващо  част 

от ПИ 72693.13.12 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, три, точка, едно, две) 

по КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 44,593 дка,  трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -   III категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 12,000 дка (дванадесет декара), представляващо  част 

от ПИ 72693.17.9 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, седем, точка, девет) 

по КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 159,291 дка,  трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -   IV категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 14,400 дка (четиринадесет декара и четиристотин 

квадратни метра), представляващо  част от ПИ 72693.17.8 (седем, две, шест, 

девет, три, точка, едно, седем, точка, осем) по КККР на с. Т., общ. К., целият с 

площ от 17,115 дка,  трайно предназначение на територията: земеделска, начин 

на трайно ползване: пасище -  III категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 20,000 дка (двадесет декара), представляващо  част от 

ПИ 72693.12.58 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, две, точка, пет, осем) 

по КККР на с. Т., общ. К., целият с площ от 102,380 дка,  трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище -  III категория. 

 

8. Заявление с вх. № ОС-10-114/ 09.03.2020г. от С. А. С. с ЕГН ******, с адрес: 

гр. К.  е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

С. А. С. с ЕГН ******, с адрес: гр. К. като собственик на пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен обект в 

землището на с. В., общ. К. е  регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ под № 1217310001 със 74 бр. животни – 68 бр. говеда над 

двегодишна възраст с коефициент за приравняване на съответния  вид животни 

към 1 ЖЕ – 1;  3 бр. говеда на възраст от 6 месеца до две години с коефициент за 

приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,6 ; 2 бр. говеда на възраст 

от 6 месеца до две години - месо с коефициент за приравняване на съответния  



вид животни към 1 ЖЕ – 0,6 и едно говедо на възраст над 24 месеца –  месо, с 

коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 1 и  

съгласно чл. 37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер 

до  1091 дка – от І-ва  до VІІ-ма категория и до 2182 дка от VІІІ-ма до Х-та 

категория. 

                Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и ал. 4 и 6 от 

ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ,  взе следното решение: 

        Да се предостави за ползване  на  С. А. С. с ЕГН ******, с адрес: гр. К., 

следния общински имот: 

ПАСИЩЕ с площ от 117,000 дка (сто и седемнадесет декара), 

представляващо  част от ПИ 12173.8.134  (едно, две, едно, седем, три, точка, осем, 

точка, едно, три, четири) по КККР на с.В., общ.К., целият с площ от 322,551 дка, 

трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: 

пасище III категория. 

 

9. Заявление с вх. № ОС-10-115/ 10.03.2020 г.  на Ц. К. П. с ЕГН ******, с 

постоянен адрес: с. В., общ. К. е постъпило в срока по чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

Ц. К. П. с ЕГН ******, с постоянен адрес: с. В., общ. К., като собственик на 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен 

обект в землището на с. В., общ. К. е  регистрирана в Интегрираната 

информационна система на БАБХ под № 1100370046  с 246 бр. животни –  овце 

над 12 месеца с коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 

ЖЕ – 0,15 и съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от 

ОПФ в размер до 553,500 дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 1107,000 дка от 

VІІІ-ма до Х-та категория.  

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл. 37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл. 100 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предоставят  за ползване  на  Ц. К. П., следните общински имоти: 

         ПАСИЩЕ с площ от 177,000 дка (сто седемдесет и седем декара), 

представляващо  част от ПИ 11003.37.185 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три, 

седем, точка, едно, осем, пет) по КККР на с. В., общ. К., целият с площ от 309,834 

дка,  трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно 

ползване: пасище -   III категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 144,000 дка (сто четиридесет и четири декара), 

представляващо  част от ПИ 11003.4.105 (едно, едно, нула, нула, три, точка, 

четири, точка, едно, нула, пет) по КККР на с. В., общ. К., целият с площ от 

386,667 дка,  трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на 

трайно ползване: пасище -   III категория. 

 

10.   Заявление с вх.№ ОС-10-118/ 09.03.2020 г. от А. Д. Н. с ЕГН ******, с 

постоянен адрес: с. Н., общ. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ. 

А. Д. Н. с ЕГН ******, с постоянен адрес: с. Н., общ. К. като собственик на 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен 



обект в землището на с. Н., общ. К.,  регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ под № 5140830007 има сключени и действащи 

четири договора за отдаване под наем па пасища с Община Каварна. 

• По Договор от 18.07.2016 г. ползва пасища с площ от  319,500 дка, до 

VII кат., находящи се в землището на с. Н.;  

• По Договор от 02.06.2017 г. ползва пасища с площ от  130,500 дка, до 

VII кат., находящи се в землището на с. Н.; 

• По Договор от 28.06.2018 г. ползва пасища с площ от  119,250 дка, VII 

кат., находящи се в землището на с. Н.;  

• По Договор от 24.04.2019 г. ползва пасища с площ от 72,000 дка, до 

VII кат., находящи се в землището на с. Н. 

Общата ползвана площ е 641,250 дка. Ползвателят има 39,30 ЖЕ, 

отговарящи на 589,500 дка.  

Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

ОТКАЗВА на А. Д. Н. отдаване на други площи, тъй като същият вече е 

получил полагащите му се по закон. 

 

11. Заявление с вх.№ ОС-10-123/ 10.03.2020 г. от В. Т. В. с ЕГН ******, с 

постоянен адрес: с. В., общ. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

В. Т. В. с ЕГН ******, с постоянен адрес: с. В., общ. К., като собственик на 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен 

обект в землището на с. В., общ. К.,  регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ под № 1100310026 има сключени и действащи 

два договора за отдаване под наем па пасища с Община Каварна. 

• По Договор от 04.08.2016 г. ползва пасище с площ от  153,000 дка, VII 

кат., находящо се в землището на с. Видно. 

• По Договор от 15.06.2018 г. ползва пасище с площ от 256,000 дка, до 

VII категория, находящо се в землището на с. В.  

 Общата ползвана площ е 409,000 дка до VII категория. Ползвателят 

има 20.40 ЖЕ, отговарящи на 408,000 дка до VII категория.  

Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

ОТКАЗВА на В. Т. В. отдаване на други площи, тъй като същият вече е 

получил полагащите му се по закон. 

 

12.  Заявление с вх. № ОС-10-124/ 10.03.2020 г. от А. Б. Ц.  с ЕГН ******, с 

постоянен адрес: с. Б., общ. К.  е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

А. Б. Ц. с ЕГН ******, с постоянен адрес: с.Б., общ.К., като собственик на 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен 

обект в землището на с. Б., общ. К.,  регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ под № 0725780036   със  142 бр. животни – 

овце над двегодишна възраст с коефициент за приравняване на съответния  вид 

животни към 1 ЖЕ – 0,15  и съгласно чл.37”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да 

получи пасища от ОПФ в размер до  319,500 дка – от І-ва  до VІІ-ма категория и 



до 639,000 дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Същият има сключени и действащи 

договори за отдаване под наем на пасища от ОПФ на община Каварна от осма до 

десета категория  с обща площ от 607,500 дка. 

                Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и ал. 4, ал.6 

от ЗСПЗЗ и чл.100, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ,  взе следното решение: 

        Да се предоставят за ползване  на А. Б. Ц. с ЕГН *****, с постоянен адрес: 

с. Б., общ. К., следните общински имоти : 

ПАСИЩЕ с площ от 21,500 дка (двадесет и един декара и петстотин 

квадратни метра), представляващо  част от ПИ 07257.50.581 (нула, седем, две, 

пет, седем, точка, пет, нула, точка, пет, осем, едно) по КККР на с. Б., общ. К., 

целият с площ от 862,919 дка, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: пасище IХ категория. 

ПАСИЩЕ с площ от 10,000дка (десет декара), представляващо  част от ПИ 

07257.16.588 (нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, шест, точка, пет, осем, 

осем) по КККР на с. Б., общ. К., целият с площ от 11,452 дка, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище 

IХ категория. 

 

13.  Заявление с вх. № ОС-10-126/ 10.03.2020г.  на Т. В. Д. с ЕГН ******, с 

постоянен адрес: гр. К. е постъпило в срока по чл.37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

Т. В. Д. с ЕГН ******, с постоянен адрес: гр.К., като собственик на пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден постоянен обект в 

землището на с. Б., общ. К.,  регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ под № 0500900009 с 63 бр. животни –  овце над 12 месеца с 

коефициент за приравняване на съответния  вид животни към 1 ЖЕ – 0,15 и 

съгласно чл.37 ”и”, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер 

до 141,750 дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 283,500 дка от VІІІ-ма до Х-та 

категория.  

         Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37 и, ал. 4, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и чл. 100 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на 

правно основание пасища, взе следното решение: 

       Да се предоставят  за ползване  на Т. В. Д., следните общински имоти : 

         ПАСИЩЕ с площ от 15,607 дка (петнадесет декара шестстотин и седем 

квадратни метра), представляващо ПИ 05009.19.73 (нула, пет, нула, нула, девет, 

точка, едно, девет, точка, седем, три) по КККР на с. Б., общ. К., трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище - 

Х категория. 

        ПАСИЩЕ с площ от 14,717 дка (четиринадесет декара седемстотин и 

седемнадесет квадратни метра), представляващо  ПИ 05009.19.71 (нула, пет, 

нула, нула, девет, точка, едно, девет, точка, седем, едно) по КККР на с. Б., общ. 

К., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: пасище - Х категория. 

         ПАСИЩЕ с площ от 53,652 дка (петдесет и три декара шестстотин петдесет 

и два квадратни метра), представляващо  част от ПИ 05009.100.95 (нула, пет, 



нула, нула, девет, точка, едно, нула, нула, точка, девет, пет) по КККР на с. Б., 

общ. К., целият с площ от 123,942 дка, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: пасище - Х категория. 

             На основание чл.37 ”и”, ал. 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол може да се 

обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от 

публикуването му на сайта на общината, пред Районен съд гр. К.. Обжалването не 

спира изпълнението . 

 

 

 

 

 

 
 


