
 

                          
5200 гр. Павликени, бул. ”Руски” №4, Кмет 0610/5-35-80, факс 5-26-42, е-mail: pavlikeni@vestel.bg 

 

 

 

 

  Одобрявам:    

              инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/  
              Кмет на Община Павликени 

 

 

 

            

П Р О Т О К О Л 

по 

чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно 

ползване пасища, мери и ливади 

 

  

 

  Днес, 27.04.2020 г., в 13:00 часа, в Заседателна зала № 101 на административната 

сграда на Община Павликени, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 

РД-02-11-578/26.02.2021 г. на кмета на Община Павликени, за разпределение на 

определените с Решение № 285 от Протокол № 22/28.01.2021 г. на Общински съвет – 

Павликени, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, предоставени за 

индивидуално ползване, между правоимащите лица - собственици или ползватели на  

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 

цена, определена по пазарен механизъм, на територията на Община Павликени, съгласно 

разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), в състав:  

Председател: Стела Личева – ст. експерт „ОС“ в отдел „ОССД” 

 и членове:   

 1. Владимир Лечев – ст. юрисконсулт към отдел ПОЧРОП; 

 2. Ани Асенова – мл. експерт в ОС „Земеделие” – гр. Павликени; 

 3. д-р Румяна Янакиева – гл. инспектор в отдел „Здравеопазване на животните” 

към ОДБХ –  В. Търново; 

 4. Сребрина Методиева – мл. експерт „ЗГ” в отдел „ОССД“.  

Председателят откри заседанието.  

В законоустановения срок са подадени 13 (тринадесет) броя заявления по образец, 

одобрен от министъра на земеделието, храните и горите със Заповед № РД-46-90/26.02.2016 

г., съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 99, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).  

Към заявленията са приложени служебно изискани Справки за животни в ОЕЗ във 

връзка с чл. 37и, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, от които е видно, че 

заявителите са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни в землището на община Павликени, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните 

животни.  



 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления и приложените към 

тях документи, както следва: 

1. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1278/02.03.2021 г. от Иван Иванов, собственик 

на животновъден обект № 4855040007, стар № 5248-0476, намиращ се в землището на с. 

Михалци, община Павликени, област Велико Търново, УПИ: IX-762, кв. 64, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Овце над 12 месеца – 70 бр., приравнени на 10,50 ЖЕ, за които се полагат не 

повече от 157500 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

Лицето има сключен договор с Община Павликени за ползване на 75000 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 82500 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

2. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1322/05.03.2021 г. от Михаил Михайлов, 

собственик на животновъден обект № 5129570010, стар № 5231-0053, намиращ се в 

землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Овце над 12 месеца – 396 бр., приравнени на 59,40 ЖЕ, за които се полагат не повече 

от 891000 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

Лицето има сключен договор с Община Павликени за ползване на 266090 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 624910 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

3. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1347/05.03.2021 г. от Атанас Атанасов, 

собственик на животновъден обект № 2216030005, стар № 5226-0089, намиращ се в 

землището на с. Долна Липница, община Павликени, област Велико Търново, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Говеда над 24 месеца за мляко – 50 бр., приравнени на 50,00 ЖЕ, за които се полагат 

не повече от 750000 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

 Лицето има сключен договор с Община Павликени за ползване на 265329 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 484671 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

4. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1352/05.03.2021 г. от Сдружение “Национална 

асоциация за развъждане на млечни овце в България”, собственик на следните 

животновъдни обекти: 

1. Животновъден обект № 3683700003, стар № 5050-0271, намиращ се в землището 

на с. Килифарево, област Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, без налични пасищни селскостопански животни. 

2. Животновъден обект № 4479300009, стар № 5140-0500, намиращ се в землището 

на с. Лясковец, област Велико Търново, местността на Лясковския манастир „Св. св. Петър 

и Павел“, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по 

вид и категория животни. 

 Коне – идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с предназначение „за 

спорт“ – 1 бр., приравнен на 1,00 ЖЕ; 

 Овце над 12 месеца – 3 бр., приравнен на 0,45 ЖЕ. 

Асоциацията, няма сключен договор за ползване на общински пасища, мери и 

ливади, няма собствена земя, притежава общо 1,45 ЖЕ, за които се полагат не повече от 

21750 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

5. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1354/05.03.2021 г. от Пламен Паришков, 

собственик на животновъден обект № 3628930010, стар № 5230-0008, намиращ се в 

землището на с. Караисен, ПИ № 692017, община Павликени, област Велико Търново, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и 

категория животни: 

 Овце над 12 месеца – 177 бр., приравнени на 26,55 ЖЕ, за които се полагат не повече 

от 398250 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  



 

Лицето няма сключен договор с Община Павликени за ползване на общински 

пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат не повече 

от 398250 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

6. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1366/09.03.2021 г. от Цветелина Недкова, 

собственик на следните животновъдни обекти: 

1.   ЖО № 5227-0227, намиращ се в землището на с. Горна Липница, ул. 

„Осемнадесета” № 23, община Павликени, област Велико Търново, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Коне - идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с предназначение „за 

спорт” – 1 бр., приравнени на 1,00 ЖЕ; 

2. ЖО № 2216010016, стар № 5226-0250, намиращ се в землището на с. Долна 

Липница, община Павликени, област Велико Търново, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Биволи на възраст от 6 до 24 месеца - 8 бр., приравнени на 4,80 ЖЕ; 

 Биволи на възраст над 24 месеца - 20 бр., приравнени на 20,00 ЖЕ. 

3. ЖО № 2216090010, стар № 5226-0397, намиращ се в землището на с. Долна 

Липница, Стопански двор № 1, имот № 163036, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, без налични пасищни селскостопански животни. 

  Заявителят притежава общо 25,80 ЖЕ, за които се полагат не повече от 387000 кв. м. 

в имоти от първа до седма категория. 

Лицето има сключени договори с Община Павликени за ползване на 246000 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 141000 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

7. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1367/09.03.2021 г. от МБК „Дивелъпмънт“ ЕООД, 

собственик на следните животновъдни обекти: 

1.   ЖО № 1278380012, стар № 5233-0301, намиращ се в землището на с. Върбовка, 

УПИ XI-240, УПИ VIII-241, УПИ IX-241, община Павликени, област Велико Търново, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и 

категория животни: 

 Коне - идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с предназначение „за 

спорт” – 2 бр., приравнени на 2,00 ЖЕ; 

 Овце над 12 месеца – 19 бр., приравнени на 2,85 ЖЕ. 

2. ЖО № 1278330013, стар № 5233-0302, намиращ се в землището на с. 

Върбовка, УПИ VI-242, УПИ VII-242, община Павликени, област Велико Търново, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и 

категория животни: 

 Овце над 12 месеца – 212 бр., приравнени на 31,80 ЖЕ. 

3. ЖО № 1278340015, стар № 5233-0305, намиращ се в землището на с. 

Върбовка, имот № 145001, 223001, 186001, 237001, 237002, 171001, 143002, 164002, 164001, 

165002, община Павликени, област Велико Търново, без налични пасищни селскостопански 

животни. 

4. ЖО № 1278390014, стар № 5233-0303, намиращ се в землището на с. 

Върбовка, УПИ I-246, УПИ II-246, УПИ III-246, община Павликени, област Велико 

Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по 

вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко – 1 бр., приравнени на 0,60 ЖЕ; 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо  – 45 бр., приравнени на 27,00 ЖЕ; 

 Говеда на възраст над  24 месеца за месо – 40 бр., приравнени на 40,00 ЖЕ; 

 Коне – идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете с предназначение „за 

спорт” – 4 бр., приравнени на 4,00 ЖЕ; 

 Овце на възраст над 12 месеца – 336 бр., приравнени на 50,40 ЖЕ. 

  Заявителят притежава общо 158,65 ЖЕ, за които се полагат не повече от 2714750 кв. 

м. в имоти от първа до седма категория. 



 

Лицето има сключени договори с Община Павликени за ползване на 333166 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава 2000 кв. м. собствена земя, съгласно което 

се полагат допълнителни 2379584 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

8. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1371/09.03.2021 г. от „НИК“ ЕООД, собственик на 

животновъден обект № 5230-0802, намиращ се в землището на с. Караисен, ул. 

„Осемнадесета“ № 19, ПИ 36289.692.18, община Павликени, област Велико Търново, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и 

категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 297 бр., приравнени на 44,55 ЖЕ, за които се полагат 

не повече от 668250 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

 Лицето има сключени договори с Община Павликени за ползване на 348397 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 319853 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

9. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1372/09.03.2021 г. от Николай Колев, собственик 

на животновъден обект № 3628990007, стар № 5230-0200, намиращ се в землището на с. 

Караисен, Стопански двор № 1, имот № 692020, парцел № 20 от масив № 692, община 

Павликени, област Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система 

на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 242 бр., приравнени на 36,30 ЖЕ, за които се полагат 

не повече от 544500 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

 Лицето има сключени договори с Община Павликени за ползване на 139368 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 405132 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

10. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1374/09.03.2021 г. от Джемалие Юсрефова, 

собственик на животновъден обект № 0771610001, стар № 5220-0300, намиращ се в 

землището на гр. Бяла черква, УПИ V, кв. 7, община Павликени, област Велико Търново, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със следните по вид и 

категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 335 бр., приравнени на 50,25 ЖЕ, за които се полагат 

не повече от 753750 кв. м. в имоти от първа до седма категория.  

 Лицето няма сключен договор с Община Павликени за ползване на общински 

пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 753750 кв. 

м. в имоти от първа до седма категория. 

11. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1398/09.03.2021 г. от Неделчо Неделчев, 

собственик на животновъден обект № 5231-0109, намиращ се в землището на с. Недан, 

община Павликени, област Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 96 бр., приравнени на 14,40 ЖЕ; 

 Кози на възраст над 12 месеца – 5 бр., приравнени на 0,75 ЖЕ. 

  Заявителят притежава общо 15,15 ЖЕ, за които се полагат не повече от 227250 кв. м. 

в имоти от първа до седма категория. 

 Лицето има сключени договори с Община Павликени за ползване на 108280 кв. м. 

общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се полагат 

допълнителни 118970 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

12. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1400/09.03.2021 г. от „Рачев - 2” ООД, 

собственик на животновъден обект № 4855000012, стар № 5248-0300, намиращ се в 

землището на с. Михалци, имот № 333042, Стопански двор, община Павликени, област 

Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ със 

следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо - 4 бр., приравнени на 4,00 ЖЕ; 

 Говеда – автохтонни породи на възраст от 6 до 24 месеца - 77 бр., приравнени на 

46,20 ЖЕ; 



 

 Говеда – автохтонни породи на възраст над 24 месеца - 187 бр., приравнени на 187,00 

ЖЕ; 

  Заявителят притежава общо 237,20 ЖЕ, за които се полагат не повече от 4744000 кв. 

м. в имоти от първа до седма категория. 

 Дружеството има сключени договори с Община Павликени за ползване на 1721771 

кв. м. общински пасища, мери и ливади и не притежава собствена земя, съгласно което се 

полагат допълнителни 3022229 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

13. Заявление с вх. № ОССД-02-08-1437/10.03.2021 г. от Димка Петкова, 

собственик на животновъден обект № 5230-0505, намиращ се в землището на с. Караисен, 

община Павликени, област Велико Търново, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ със следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо - 4 бр., приравнени на 2,40 ЖЕ; 

 Говеда на възраст над 24 месеца - 3 бр., приравнени на 3,00 ЖЕ.  

  Лицето няма сключен договор с Община Павликени за ползване на общински 

пасища, мери и ливади, не притежава собствена земя, притежава общо 5,40 ЖЕ, за които се 

полагат не повече от 108000 кв. м. в имоти от първа до седма категория. 

С оглед спазване разпоредбите на чл. 37и, ал. 1, изр. 2 от ЗСПЗЗ служебно са изискани 

Удостоверения за липса или наличие на задължения на заявителите от отдел „Бюджет и 

местни приходи” при Община Павликени и ТД на Национална агенция за приходите – гр. 

Велико Търново, в резултат на което се установи, че един от заявителите ИМА неплатени 

публични задължения. 

Извършена е проверка, от която се установи, че има имоти, които изцяло или 

частично не попадат в актуалния специализиран слой по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 

26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми 

и мерки за плащане на площ (чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, 

отм. с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ - 

ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., в сила от 30.03.2018 г.), за които, съгласно чл. 37и, ал. 15 от 

ЗСПЗЗ, не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от сключване на 

договора.  

На основание гореизложеното и при спазване изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от 

ЗСПЗЗ, комисията взе следните решения: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1: 

 

ОТКАЗВА на Сдружение „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в 

България”, разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 

Община Павликени, на основание следните аргументи: 

1. На основание чл. 37и, ал. 1, изр. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 99, ал. 3 и 

чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ и служебно изискана Справка за животни в ОЕЗ във връзка с чл. 

37и, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 3 от ППЗСПЗЗ,  е видно, че Сдружение „Национална 

асоциация за развъждане на млечни овце в България”, НЕ Е собственик или ползвател на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на община 

Павликени, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, а притежава 

регистрирани животновъдни обекти в землището на община Велико Търново със 

съответните по вид и категория пасищни селскостопански животни.  

2. На основание чл. 37и, ал. 1, изр. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 99, ал. 2 от 

ППЗСПЗЗ, е изискано Удостоверение, изх. № 045532101182907/25.03.2021 г., от ТД на 

Национална агенция за приходите – гр. Велико Търново, за наличие или липса на 

задължения на заявителя - Сдружение „Национална асоциация за развъждане на млечни 



 

овце в България”, от което е видно, че същата има наличие на публични задължения по чл. 

87, ал. 11 от ДОПК.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2: 

 

 РАЗПРЕДЕЛЯ пасища, мери и ливади от ОПФ на следните правоимащи лица и 

дружества: 

 

1. Иван Иванов 

 30000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.38.181, с НТП „пасище”, IV 

категория, с площ от 164680 кв. м., находящ се в местността „100-Цердол” по КККР на с. 

Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.38.545, 

48550.368.5, 48550.38.544, 48550.43.487, 48550.38.104, 48550.43.102, 48550.43.104, 

48550.51.197, 48550.38.198, 48550.38.2, 48550.41.192, 48550.38.4, 48550.38.3, 48550.38.14, 

48550.367.5, 48550.367.6, 48550.367.2, 48550.367.3, 48550.334.2, 48550.318.526, 48550.334.1, 

48550.367.4, 48550.334.80, 48550.228.2, 48550.228.1, 48550.334.5, 48550.38.546, 48550.229.1, 

48550.368.1, 48550.229.2, 48550.368.2, 48550.368.4, 48550.368.3, актуван с АОС № 

5448/07.05.2019 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 10.05.2019 г. с вх. № 

941, акт. № 9, том 4. В актуалния специализиран слой попадат 97870 кв. м. от имота, а 

останалите 66810 кв. м. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 30000 кв. м., от които 22870 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 182.96 лв. (сто 

осемдесет и два лева и деветдесет и шест ст.) за стопанската 2021/2022 г.  

2. Михаил Михайлов 

 ПИ с идентификатор № 51295.204.1, с НТП „пасище”, II категория, с площ от 

48300 кв. м., находящ се в местността „Края“ по КККР на с. Недан, при граници и съседи на 

имота: ПИ с идентификатори №№  51295.175.8, 51295.204.5, 51295.204.630, актуван с АОС 

№ 5986/01.02.2021 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 02.02.2021 г., вх. 

рег. № 205, акт № 129, том 1. В актуалния специализиран слой попадат 43433 кв. м. от 

имота, за които лицето дължи годишен наем в размер на 347.46 лв. (триста четиридесет и 

седем лева и четиридесет и шест ст.) за стопанската 2021/2022 г., а останалите 4867 кв. м. са 

извън легитимния слой.  

3. Атанас Атанасов 

 ПИ с идентификатор № 22160.106.33, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

37322 кв. м., находящ се в местността „Каменец“ по КККР на с. Долна Липница, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 22160.106.572, 22160.107.23, 

22160.107.1, 22160.106.24, 22160.106.23, 22160.106.22, 22160.106.106.21, 22160.107.22, 

22160.106.20, 22160.106.19, 22160.106.34, 22160.106.18, 22160.106.541, 22160.106.17, 

22160.106.31, 22160.106.32, актуван с АОС № 5497/05.06.2019 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 11.06.2019 г., вх. рег. № 1218, акт № 193, том 4. В актуалния 

специализиран слой попадат 32739 кв. м. от имота, а останалите 4583 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 22160.114.154, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

46125 кв. м. дка, находящ се в местността „Гаргалъка“ по КККР на с. Долна Липница, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 22160.114.572, 22160.116.14, 

22160.114.150, 22160.161.245, 22160.114.164, 22160.114.149, 22160.114.244, 22160.114.134, 

22160.114.158, 22160.113.563, 22160.114.147, 22160.114.158, 22160.113.563, 22160.114.147, 

22160.107.153, 22160.114.146, 22160.114.162, 22160.114.133, 22160.114.152, 22160.113.10, 

22160.114.151, 22160.106.572, актуван с АОС № 5679/19.03.2020 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 23.03.2020 г., вх. рег. № 532, акт № 117, том 2. В актуалния 

специализиран слой попадат 37240 кв. м. от имота, а останалите 8885 кв. м. са извън 

легитимния слой. 



 

 Разпределената площ е 83447 кв. м., от които 69979 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 559.83 лв. (петстотин 

петдесет и девет лева и осемдесет и три ст.) за стопанската 2021/2022 г. 

4. Пламен Паришков 

 200000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 36289.692.691, с НТП „пасище”, X 

категория, с площ от 733458 кв. м., по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: 

ПИ с идентификатори №№ 36289.692.82, 36289.692.638, 36289.692.125, 36289.692.173, 

36289.32.649, 36289.692.654, 36289.24.122, 36289.24.123, 36289.692.653, 36289.15.655, 

актуван с АОС № 5705/20.03.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

25.03.2020 г., вх. рег. № 563, акт № 145, том 2. В актуалния специализиран слой попадат 

166733 кв. м. от имота, а останалите 566725 кв. кв. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 200000, от които 166733 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 1333.86 лв. (хиляда 

триста тридесет и три лева и осемдесет и шест ст.) за стопанската 2021/2022 г.  

5. Цветелина Недкова 

 78000 дка от ПИ с идентификатор № 16290.184.225, с НТП „пасище”, V категория, 

с площ от 429046 кв. м. по КККР на с. Горна Липница, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№  16290.184.151, 16290.184.158, 16290.184.152, 16290.184.224, 

16290.184.226, 16290.54.1, 16290.54.2, 16290.54.3, 16290.55.500, 16290.62.205, 16290.184.111, 

16290.184.162, 16290.184.24, 16290.184.25, 16290.184.22, 16290.184.21, 16290.184.20, 

16290.184.19, 16290.184.161, 16290.184.146, 16290.184.160, 16290.888.9901, 16290.184.159, 

актуван с АОС № 5441/07.05.2019 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

10.05.2019 г., вх. рег. № 934, акт № 2, том 4. В актуалния специализиран слой попадат 

228000 кв. м. от имота, а останалите 201046 кв. м. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 78000 кв. м., които попадат в актуалния специализиран слой и 

за тях лицето дължи годишен наем в размер на 624.00 лв. (шестстотин двадесет и четири 

лева) за стопанската 2021/2022 г. 

6.  МБК „Дивелъпмънт“ ЕООД 

 281452 кв. м. ПИ с идентификатор № 12783.145.1, с НТП „пасище”, IV категория, 

с площ от 299539 кв. м., находящ се в местността „Луковица“ по КККР на с. Върбовка, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 12783.145.533, 12783.145.534, 

12783.145.535, 12783.145.306, 12783.145.614, 12783.145.613, 12783.145.611, 12783.145.612, 

12783.146.848, 12783.322.43, 12783.123.848, 12783.101.112, 12783.127.484, 12783.145.759, 

12783.145.427, 12783.145.615, 12783.145.616, 12783.145.617, 12783.166.494, актуван с АОС 

№ 5961/01.02.2021 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 02.02.2021 г., вх. 

рег. № 181, акт. № 105, том 1. В актуалния специализиран слой попадат 212634 кв. м. от 

имота, а останалите 86905 кв. м. са извън легитимния слой. 

 На основание Решение № 478 от Протокол № 38/29.01.2018 г. на Общински съвет – 

Павликени, във връзка с Проект за делба на поземлени имоти и съгласно Скица - проект за 

делба на ПИ с идентификатор № 12783.145.1, ще бъдат образувани нови поземлени имоти, 

както следва: 

1. Проектен имот с идентификатор № 12783.145.2, с НТП „пасище“, IV категория, с 

проектна площ 278138 кв. м., находящ се в местността „Луковица“ по КККР на с. Върбовка, 

при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 12783.145.3, 12783.166.494, 

12783.101.112. 

2. Проектен имот с идентификатор № 12783.145.3, с НТП „за селскостопански, 

горски, ведомствен път“, с проектна площ 6052 кв. м., находящ се в местността „Луковица“ 

по КККР на с. Върбовка, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 

12783.145.4, 12783.101.112, 1278.145.2, 12783.166.494. 

3. Проектен имот с идентификатор № 12783.145.4, с НТП „пасище“, IV категория, с 

проектна площ 15349 кв. м., находящ се в местността „Луковица“ по КККР на с. Върбовка, 

при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 12783.145.3, 12783.101.112, 

1278.166.494. 



 

 Комисията разпределя 281452 кв. м. от ПИ с идентификатор № 12783.145.1, на МБК 

„Дивелъпмънт“ ЕООД, попадаща в проектни новообразувани ПИ с идентификатори №№ 

12783.145.2, 12783.145.4.  

 Предвид гореизложеното, заявителят следва да се съобрази с Проекта за делба на ПИ 

с идентификатор № 12783.145.1, и съгласно Скица – проект на имота при подаване на 

заявление  за кандидатстване за подпомагане в Общинска служба „Земеделие“ – Павликени, 

разпределената площ да попада в границите на проектни новообразувани имоти с 

идентификатори №№ 12783.145.2 и 12783.145.4 с НТП „пасище“. Дружеството да представи 

пред Община Павликени цифрови ортофотокарти на имотите, където ще бъде разпределена 

площта. 

 164817 кв. м. ПИ с идентификатор № 12783.223.1, с НТП „пасище”, III категория, с 

площ от 276283 кв. м., находящ се в местността „Божурица“ по КККР на с. Върбовка, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 12783.227.400, 12783.225.23, 

12783.225.25, 12783.226.398, 12783.225.26, 12783.225.27, 12783.225.785, 12783.225.28, 

12783.225.29, 12783.225.30, 12783.223.421, 12783.224.398, 12783.223.420, 12783.223.148, 

12783.181.397, 12783.179.397, 12783.227.1, 12783.227.155, 12783.226.19, 12783.226.1, 

12783.225.1, 12783.225.24, актуван с АОС № 5662/19.03.2020 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 23.03.2020 г., вх. рег. № 515, акт. № 100, том 2. В актуалния 

специализиран слой попадат 237156 кв. м. от имота, а останалите 39127 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 На основание Решение № 128 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет – 

Павликени, във връзка с Проект за делба на ПИ с идентификатор № 12783.223.1 и съгласно 

Скица - проект за делба на същия, ще бъдат образувани нови поземлени имоти, както 

следва: 

1. Проектен имот с идентификатор № 12783.223.2, с НТП „друг вид земеделска земя“, 

III категория, с проектна площ 26759 кв. м., находящ се в местността „Божурица“ по 

КККР на с. Върбовка, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатор № 

12783.223.3. 

2. Проектен имот с идентификатор № 12783.223.3, с НТП „пасище“, III категория, с 

проектна площ 249524 кв. м., находящ се в местността „Божурица“ по КККР на с. 

Върбовка, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатор № 12783.2232. 

 Комисията разпределя 164817 кв. м. от ПИ с идентификатор № 12783.223.1, на МБК 

„Дивелъпмънт“ ЕООД, попадаща в проектен новообразуван ПИ с идентификатор № 

12783.223.3.  

 Предвид гореизложеното, заявителят следва да се съобрази с Проекта за делба на ПИ 

с идентификатор № 12783.223.1 и съгласно Скица – проект на същия, при подаване на 

заявление  за кандидатстване за подпомагане в Общинска служба „Земеделие“ – Павликени, 

разпределената площ да попада в границите на проектен новообразуван ПИ с 

идентификатор № 12783.223.3 с НТП „пасище“. Дружеството да представи пред Община 

Павликени цифрова ортофотокарта на имота, където ще бъде разпределена площта. 

 Разпределената площ е 446270 кв. м., от които 377451 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях дружеството дължи годишен наем в размер на 3019.61 лв. (три 

хиляди и деветнадесет лева и шестдесет и една ст.) за стопанската 2021/2022 г.  

7. „НИК“ ЕООД 

 ПИ с идентификатор № 36289.37.186, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

257692 кв. м. по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 36289.37.639, 36289.38.174, 36289.38.501, 36289.36.501, 36289.37.502, 

36289.692.173, актуван с АОС № 5693/20.03.2020 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 25.03.2020 г., вх. рег. № 550, акт № 132, том 2. В актуалния специализиран 

слой попадат 234216 кв. м. от имота, за които лицето дължи годишен наем в размер на 

1873.73 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и три лева и седемдесет и три ст.) за стопанската 

2021/2022 г., а останалите 23476 кв. м. са извън легитимния слой.  

8. Николай Колев 



 

 ПИ с идентификатор № 36289.42.266, с НТП „пасище”, II категория, с площ от 

85213 кв. м. по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 36289.42.697, 36289.42.501, 36289.42.637, актуван с АОС № 5700/20.03.2020 г., вписан 

в регистрите на Служба по вписванията на 25.03.2020 г., вх. рег. № 557, акт № 139, том 2. В 

актуалния специализиран слой попадат 68294 кв. м. от имота, а останалите 16919 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 36289.692.645, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

43275 кв. м. по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 36289.692.5, 36289.692.638, 36289.692.696, 36289.3.76, 36289.692.28, 36289.692.3, 

36289.692.12, 36289.692.644, 36289.692.4, актуван с АОС № 5702/20.03.2020 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 25.03.2020 г., вх. рег. № 560, акт. № 142, том 2. В 

актуалния специализиран слой попадат 33650 кв. м. от имота, а останалите 9625 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 36289.692.696, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

190087 кв. м. по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 36289.23.646, 36289.692.22, 36289.692.29, 36289.692.30, 36289.692.28, 

36289.692.31, 36289.692.25, 36289.692.645, 36289.692.638, 36289.692.82, 36289.23.146, 

актуван с АОС № 5707/20.03.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

25.03.2020 г., вх. рег. № 565, акт № 147, том 2. В актуалния специализиран слой попадат 

40813 кв. м. от имота, а останалите 149274 кв. м. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 318575 кв. м., от които 142757 попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 1142.06 лв. (хиляда сто 

четиридесет и два лева и шест ст.) за стопанската 2021/2022 г.   

9. Джемалие Юсрефова 

 ПИ с идентификатор № 07716.383.8, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

60931 кв. м., находящ се в местността „14-Вишовградски вир“ по КККР на гр. Бяла черква, 

при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 07716.380.831, 07716.334.2, 

07716.383.900, 07716.383.9, 07716.383.1, 07716.383.3, актуван с АОС № 6077/24.03.2021 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 26.03.2021 г., вх. рег. № 738, акт. № 61, 

том III. В актуалния специализиран слой попадат 33593 кв. м. от имота, а останалите 27338 

кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 63080.50.182, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

141070 кв. м. по КККР на с. Росица, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 39582.14.223, 39582.52.2, 39582.14.6, 63080.50.181, 63080.50.142, 39582.14.7, 

39582.14.224, актуван с АОС № 5262/06.08.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 08.08.2018 г., вх. рег. № 1931, акт. № 135, том 6. В актуалния специализиран 

слой попадат 84538 кв. м. от имота, а останалите 56532 кв. м. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 202001 кв. м., от които 118131 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 945.05 лв. 

(деветстотин четиридесет и пет лева и пет ст.) за стопанската 2021/2022 г. 

10. Неделчо Неделчев 

 ПИ с идентификатор № 51295.258.5, с НТП „пасище”, II категория, с площ от 

68228 кв. м., находящ се в местността „Края“ по КККР на с. Недан, при граници и съседи на 

имота: ПИ с идентификатори №№ 51295.258.531, 51295.255.8, 51295.255.531, 51295.255.9, 

51295.255.10, 51295.257.2, 51295.257.1, 51295.888.9901, 51295.258.4, 51295.258.2, 

5195.261.533, актуван с АОС № 5777/29.04.2020 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 04.05.2020 г., вх. рег. № 703, акт № 55, том 3. В актуалния специализиран 

слой попадат 10000 кв. м. от имота, за които лицето дължи годишен наем в размер на 80.000 

лв. (осемдесет лева) за стопанската 2021/2022 г., а останалите 58228 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

        11. „РАЧЕВ - 2” ООД 

 39000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 24685.146.6, с НТП „пасище”, III категория, 

с площ от 74965 кв. м., находящ се в местността „Край село“ по КККР на с. Дъскот, при 



 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 24685.146.220, 24685.146.219, 

24685.146.222, 24685.146.218, 24685.144.222, 24685.146.120, 24685.122.8, актуван с АОС № 

5791/08.05.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 12.05.2020 г., вх. рег. 

№ 735, акт № 79, том 3. В актуалния специализиран слой попадат 42251 кв. м. от имота, а 

останалите 32714 кв. м. са извън легитимния слой. 

 71600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.390.106, с НТП „пасище”, III 

категория, с площ от 106973 кв. м., находящ се в местността „100-Цердол“ по КККР на с. 

Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.390.130, 

48550.390.495, 48550.390.7, 48550.390.8, 48550.87.122, 48550.390.9, 48550.43.487, 

48550.390.501, актуван с АОС № 5192/08.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 12.06.2018 г., вх. рег. № 1198, акт № 63, том 4. В актуалния специализиран 

слой попадат 79556 кв. м. от имота, а останалите 27417 кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 48550.25.152, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

3898 кв. м по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 48550.318.183, 48550.25.1, 48550.26.176, 48550.25.3, 48550.25.4, 48550.13.165, 

48550.25.5, актуван с АОС № 5193/08.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 12.06.2018 г., вх. рег. № 1199, акт № 64, том 4. Имотът попада в актуалния 

специализиран слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 48550.13.151, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

2532 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 48550.13.165, 48550.13.13, 48550.12.157, 48550.309.153, актуван с АОС № 

5194/08.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 12.06.2018 г., вх. рег. 

№ 1200, акт № 65, том 4. Имотът попада в актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 25827 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.4.127, с НТП „пасище”, III категория, 

с площ от 28752 кв. м. по ККККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 48550.4.126, 48550.4.1, 48550.4.2, 48550.1.125, 48550.4.3, актуван с 

АОС № 5195/08.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 12.06.2018 г., 

вх. рег. № 1201, акт № 66, том 4. В актуалния специализиран слой попадат 25827 кв. м. от 

имота, а останалите 2925 кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 48550.406.494, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

3179 кв. м., находящ се в местността „61-Мрямор“ по КККР на с. Михалци, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.86.127, 48550.406.6, 48550.406.537, 

актуван с АОС № 5196/08.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

12.06.2018 г., вх. рег. № 1202, акт № 67, том 4. Имотът попада в актуалния специализиран 

слой за подпомагане. 

 7100 кв. м. ПИ с идентификатор № 48550.406.537, с НТП „пасище”, III категория, с 

площ от 16952 кв. м., находящ се в местността „61-Мрямор“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№  48550.86.538, 48550.80.201, 

48550.86.127, 48550.406.494, 48550.406.6, актуван с АОС № 5197/08.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 12.06.2018 г., вх. рег. № 1203, акт № 68, том 4. В 

актуалния специализиран слой попадат 13981 кв. м. от имота, а останалите 2971 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 24600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.43.109, с НТП „пасище”, III 

категория, с площ от 63203 кв. м., находящ се в местността „100-Цердол“ по КККР на с. 

Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.43.487, 

48550.43.3, 48550.43.110, 48550.43.2, 48550.43.1, 48550.43.7, 48550.43.113, 48550.43.4, 

48550.44.6, 48550.44.5, 48550.43.115, актуван с АОС № 5198/08.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 12.06.2018 г., вх. рег. № 1204, акт № 69, том 4. В 

актуалния специализиран слой попадат 34473 кв. м. от имота, а останалите 28730 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 5900 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.94.226, с НТП „пасище”, III категория, 

с площ от 8000 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 48550.94.228, 48550.93.230, 48550.94.225, 48550.94.1, актуван с АОС 



 

№ 5199/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. 

рег. № 1272, акт № 105, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 7214 кв. м. от 

имота, а останалите 786 кв. м. са извън легитимния слой. 

 43000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.98.239, с НТП „пасище”, II 

категория, с площ от 5502 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: 

ПИ с идентификатори №№  48550.98.283, 48550.101.283, 48550.101.249, 48550.98.295, 

48550.98.238, 48550.98.5, 48550.98.237, 48550.98.490, актуван с АОС № 5200/15.06.2018 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1273, акт № 106, 

том IV. В актуалния специализиран слой попадат 4300 кв. м. от имота, а останалите 1202 кв. 

м. са извън легитимния слой. 

 4150 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.43.102, с НТП „пасище”, III категория, 

с площ от 6938 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 48550.38.104, 48550.43.104, 48550.41.105, 48550.38.181, актуван с 

АОС № 5201/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., 

вх. рег. № 1274, акт № 107, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 4598 кв. м. от 

имота, а останалите 2340 кв. м. са извън легитимния слой. 

 2650 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.44.108, с НТП „пасище”, III категория, 

с площ от 3845 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 48550.45.118, 48550.44.9, 48550.44.1, 48550.43.487, актуван с АОС № 

5202/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. 

№ 1275, акт № 108, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 3789 кв. м. от имота, а 

останалите 56 кв. м. са извън легитимния слой. 

 9400 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.390.130, с НТП „пасище”, III 

категория, с площ от 12317 кв. м., находящ се в местността „100-Цердол“ по КККР на с. 

Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.390.495, 

48550.390.106, актуван с АОС № 5205/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1278, акт № 111, том IV. В актуалния специализиран 

слой попадат 9400 кв. м. от имота, а останалите 2917 кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 48550.173.385, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

2222 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 48550.173.12, 48550.172.381, 48550.176.389, 48550.174.15, 48550.173.383, 48550.173.13, 

актуван с АОС № 5206/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

18.06.2018 г., вх. рег. № 1279, акт № 112, том IV. Имотът попада в актуалния специализиран 

слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 48550.206.447, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

1680 кв. м. по КККР на с. Михалци, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 48550.206.4, 48550.205.452, 48550.207.448, 48550.206.3, 48550.80.444, актуван с АОС № 

5208/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. 

№ 1281, акт № 114, том IV. Имотът попада в актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 1600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.333.45, с НТП „пасище”, II категория, 

с площ от 3265 кв. м., находящ се в местността „50-Краище“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.407.2, 48550.333.43, 

48550.333.1, 48550.132.309, 48550.407.1, актуван с АОС № 5210/15.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1283, акт № 116, том IV. В 

актуалния специализиран слой попадат 1735 кв. м. от имота, а останалите 1530 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 2600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.333.46, с НТП „пасище”, II категория, 

с площ от 3731 кв. м., находящ се в местността „50-Краище“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.407.2, 48550.407.3, 

48550.333.40, 48550.333.43, актуван с АОС № 5511/15.06.2018 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1284, акт № 117, том IV. В актуалния 

специализиран слой попадат 2938 кв. м. от имота, а останалите 793 кв. м. са извън 

легитимния слой. 



 

 ПИ с идентификатор № 48550.333.47, с НТП „пасище”, II категория, с площ от 

5206 кв. м., находящ се в местността „50-Краище“ по КККР на с. Михалци, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.333.53, 48550.333.43, актуван с АОС № 

5212/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. 

№ 1285, акт № 118, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 1834 кв. м. от имота, а 

останалите 3372 кв. м. са извън легитимния слой. 

 6300 кв. м. от ПИ с идентификатор № 48550.333.48, с НТП „пасище”, II категория, 

с площ от 7363 кв. м., находящ се в местността „50-Краище“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.333.312, 48550.333.53, 

48550.333.39, 48550.333.38, 48550.333.43, актуван с АОС № 5213/15.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1286, акт № 119, том IV. В 

актуалния специализиран слой попадат 6773 кв. м. от имота, а останалите 590 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 48550.333.49, с НТП „пасище”, II категория, с площ от 

11020 кв. м., находящ се в местността „50-Краище“ по КККР на с. Михалци, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.333.55, 48550.333.11, 48550.333.10, 

48550.333.54, 48550.333.17, актуван с АОС № 5214/15.06.2018 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1287, акт № 120, том IV. Имота попада в 

актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 7600 в. м. от ПИ с идентификатор № 48550.86.538, с НТП „ливада”, III категория, с 

площ от 19318 кв. м., находящ се в местността „61-Мрямор“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.83.1, 48550.80.201, 

48550.84.550, 48550.86.127, 48550.406.537, 48550.86.200, актуван с АОС № 5215/15.06.2018 

г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1288, акт № 

121, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 7600 кв. м. от имота, а останалите 

11718 кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 48550.159.13, с НТП „ливада”, III категория, с площ от 

2443 кв. м., находящ се в местността „40-Крайното ливади“ по КККР на с. Михалци, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.159.349, 48550.159.27, 

48550.159.32, 48550.159.348, 48550.159.14, актуван с АОС № 5216/15.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1289, акт № 122, том IV. 

Имотът попада в актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 48550.160.24, с НТП „ливада”, III категория, с площ от 

2001 кв. м., находящ се в местността „64-Могилките“ по КККР на с. Михалци, при граници 

и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.160.14, 48550.160.19, 48550.160.353, 

актуван с АОС № 5217/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

18.06.2018 г., вх. рег. № 1290, акт № 123, том IV. Имотът попада в актуалния специализиран 

слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 48550.174.4, с НТП „ливада”, III категория, с площ от 3000 

кв. м., находящ се в местността „69-Неговански път“ по КККР на с. Михалци, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 48550.173.382, 48550.174.3, 48550.174.16, 

48550.174.5, актуван с АОС № 5218/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1291, акт № 124, том IV. Имотът попада в актуалния 

специализиран слой за подпомагане. 

 36000 в. м. от ПИ с идентификатор № 49429.43.77, с НТП „пасище”, V категория, с 

площ от 49370 кв. м., находящ се в местността „Поляната“ по КККР на с. Мусина, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.46.216, 49429.100.121, 

49429.43.217, актуван с АОС № 5219/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1292, акт № 125, том IV. В актуалния специализиран 

слой попадат 39881 кв. м. от имота, а останалите 9489 кв. м. са извън легитимния слой. 

 25900 в. м. от ПИ с идентификатор № 49429.51.128, с НТП „пасище”, IV 

категория, с площ от 28046 кв. м., находящ се в местността „Шаварнишки кории“ по КККР 

на с. Мусина, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.51.127, 



 

49429.100.77, 49429.51.2, 49429.51.162, 19429.51.3, актуван с АОС № 5220/15.06.2018 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1293, акт № 126, 

том IV. В актуалния специализиран слой попадат 26907 кв. м. от имота, а останалите 1139 

кв. м. са извън легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 49429.51.262, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

24798 кв. м., находящ се в местността „Шаварнишки кории“ по КККР на с. Мусина, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.56.123, 49429.51.127, 

49429.51.287, актуван с АОС № 5221/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1294, акт № 127, том IV. Имотът попада в актуалния 

специализиран слой за подпомагане. 

 15600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.41.273, с НТП „пасище”, V 

категория, с площ от 19140 кв. м., находящ се в местността „Пишмана“ по КККР на с. 

Мусина, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.41.168, 

49429.46.185, 49429.100.69, актуван с АОС № 5223/15.06.2018 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1296, акт № 129, том IV. В актуалния 

специализиран слой попадат 15631 кв. м. от имота, а останалите 3509 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 ПИ с идентификатор № 49429.43.275, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

6718 кв. м., находящ се в местността „Чобревица“ по КККР на с. Мусина, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.43.217, 49429.43.11, 49429.43.10, 

49429.100.121, 49429.100.128, 49429.43.7, 49429.44.218, актуван с АОС № 5224/15.06.2018 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1297, акт № 130, 

том IV. Имотът попада в актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 49429.44.276, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

1764 кв. м., находящ се в местността „Чобревица“ по КККР на с. Мусина, при граници и 

съседи на имота:  ПИ с идентификатори №№ 49429.44.218, 49429.100.128, 49429.44.27, 

49429.44.290, актуван с АОС № 5225/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1298, акт № 131, том IV. Имотът попада в актуалния 

специализиран слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 49429.44.290, с НТП „пасище”, III категория, с площ от 

5428 кв. м., находящ се в местността „Чобревица“ по КККР на с. Мусина, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.888.9901, 49429.44.218, 49429.44.276, 

49429.44.27, 49429.44.26, 49429.44.280, 49429.44.219, актуван с АОС № 5226/15.06.2018 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1299, акт № 132, 

том IV. Имотът попада в актуалния специализиран слой за подпомагане. 

 ПИ с идентификатор № 49429.50.180, с НТП „пасище”, V категория, с площ от 

1608 кв. м., находящ се в местността „Калдъръма“ по КККР на с. Мусина, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.56.123, 49429.51.287, 49429.50.164, 

49429.50.181, актуван с АОС № 5227/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1300, акт № 133, том IV. Имотът попада в актуалния 

специализиран слой за подпомагане. 

 82600 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.41.272, с НТП „пасище”, IV 

категория, с площ от 122201 кв. м., находящ се в местността „Шаварна“ по КККР на с. 

Мусина, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.100.127, 

49429.37.124, 49429.37.122, 49429.40.13, 49429.38.11, 49429.56.123, 49429.40.12, 

49429.41.168, 49429.40.10, 49429.40.11, 49429.40.9, 49429.41.10, 49429.40.8 49429.41.9, 

49429.41.8. 49429.41.250, 49429.41.7, 49429.41.6, 49429.100.119, 49429.41.5, 49429.41.4, 

49429.100.118, 49429.85.99, 49429.100.120, актуван с АОС № 5241/20.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 22.06.2018 г., вх. рег. № 1374, акт № 192, том IV. В 

актуалния специализиран слой попадат 80890 кв. м. от имота, а останалите 41311 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 27000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.43.92, с НТП „пасище”, IV 

категория, с площ от 69356 кв. м., находящ се в местността „Поляната“ по КККР на с. 



 

Мусина, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.43.94, 

49429.43.184, 49429.44.218, 49429.44.78, 49429.888.9901, актуван с АОС № 5602/16.08.2019 

г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 23.08.2019 г., вх. рег. № 1980, акт № 

77, том 7. В актуалния специализиран слой попадат 27340 кв. м. от имота, а останалите 

42016 кв. м. са извън легитимния слой. 

 197000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.43.81, с НТП „пасище”, IV 

категория, с площ от 231879 кв. м., находящ се в местността „Поляната“ по КККР на с. 

Мусина, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.41.168, 

49429.46.216, 49429.43.217, 49429.44.218, 49429.43.184, актуван с АОС № 5711/24.03.2020 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 30.03.2020 г., вх. рег. № 575, акт № 155, 

том 2. В актуалния специализиран слой попадат 212244 кв. м. от имота, а останалите 19635 

кв. м. са извън легитимния слой. 

 13000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.46.82, с НТП „пасище”, V категория, 

с площ от 98596 кв. м., находящ се в местността „Поляната“ по КККР на с. Мусина, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.42.1, 49429.42.2, 49429.42.3, 

49429.42.6, 49429.42.7, 49429.100.69, 49429.41.168, 49429.42.4, 49429.100.129, 49429.42.17, 

49429.42.11, 49429.42.10, 49429.46.185, 49429.46.203, 49429.46.216, актуван с АОС № 

5712/24.03.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 30.03.2020 г., вх. рег. 

№ 576, акт № 156, том 2. В актуалния специализиран слой попадат 29984 кв. м. от имота, а 

останалите 68612 кв. м. са извън легитимния слой. 

 4400 кв. м. от ПИ с идентификатор № 49429.89.166, с НТП „пасище”, V категория, 

с площ от 17614 кв. м., находящ се в местността „Калдъръма“ по КККР на с. Мусина, при 

граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 49429.49.8, 49429.49.7, 49429.89.173, 

49429.89.27, 49429.89.26, 49429.89.179, 49429.88.186, 49429.89.165, 49429.41.168, актуван с 

АОС № 6084/24.03.2021 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 26.03.2021 г., 

вх. рег. № 745, акт № 68, том III. В актуалния специализиран слой попадат 7496 кв. м. от 

имота, а останалите 10118 кв. м. са извън легитимния слой. 

 400000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 55573.76.1, с НТП „пасище”, с площ от 

564964 кв. м. по КККР на с. Патреш, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 51295.152.16, 55573.203.37, 55573.203.38, 55573.300.1, 55573.203.4, 55573.203.3, 

55573.203.5, 555573.203.19, 55573.203.11, 55573.203.18, 555573.203.15, 55573.91.112, 

55573.202.19, 55573.888.9901, 55573.202.113, 55573.202.128, 55573.60.157, 55573.60.265, 

55572.72.265, 55573.73.265, 55573.74.265, 55573.75.96, 55573.73.265, актуван с АОС № 

5505/05.06.2019 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 11.06.2019 г., вх. рег. 

№ 1226, акт № 1, том 5. В актуалния специализиран слой попадат 436768 кв. м. от имота, а 

останалите 128196 кв. м. са извън легитимния слой. 

 100000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 55573.110.2, с НТП „пасище”, с площ от 

182162 кв. м. по КККР на с. Патреш, при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори 

№№ 55573.112.179, 55573.111.179, 55573.111.178, 55573.111.8, 55573.109.1, 55573.110.3, 

55573.110.4, 55573.110.270, 55573.108.7, 55573.108.6, 55573.108.5, 55573.108.4, 55573.108.3, 

55573.108.1, 55573.108.181, 55573.108.174, 55573.108.174, 55573.108.270, 55573.108.216, 

55573.888.9901, 55573.110.179, актуван с АОС № 5916/11.08.2020 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 12.08.2020 г., вх. рег. № 1816, акт № 67, том 6. В актуалния 

специализиран слой попадат 110017 кв. м. от имота, а останалите 72145 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 220000 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.65.19, с НТП „пасище”, с площ от 

303141 кв. м., находящ се в местността „Убити турци“ по КККР на с. Сломер, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 67475.65.23, 67475.65.17, 67475.65.1, 

67475.65.4, 67475.65.5, 67475.64.27, 67475.65.6, 67475.65.7, 67475.65.8, 67475.65.9, 

67475.65.24, 67475.65.15, 67475.65.16, 67475.65.11, 67475.66.24, 67475.65.12, 67475.65.13, 

67475.66.7, 67475.65.14, 67475.65.21, 67475.65.22, 67475.888.901, 67475.111.7, 67475.31.38, 

67475.52.34, 67475.65.20, актуван с АОС № 5231/15.06.2018 г., вписан в регистрите на 

Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1304, акт № 137, том IV. В актуалния 



 

специализиран слой попадат 252032 кв. м. от имота, а останалите 51109 кв. м. са извън 

легитимния слой. 

 137300 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.109.33, с НТП „пасище”, с площ от 

152283 кв. м., находящ се в местността „Реацова курия“ по КККР на с. Сломер, при граници 

и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 67475.109.53, 67475.81.341, 67475.109.34, 

67475.109.35, 67475.109.51, 67475.106.341, 67475.104.36, 67475.82.341, 67475.70.83, актуван 

с АОС № 5232/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 

г., вх. рег. № 1305, акт № 138, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 137300 кв. 

м. от имота, а останалите 14983 кв. м. са извън легитимния слой. 

 136892 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.84.4, с НТП „пасище”, с площ от 

152768 кв. м., находящ се в местността „Неданско“ по КККР на с. Сломер, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 67475.70.83, 67475.104.36, 67475.83.42, 

67475.103.45, 67475.100.33, 67475.74.49, 67475.85.51, 67475.84.1, 67475.84.2, 67475.84.3, 

актуван с АОС № 5233/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 

18.06.2018 г., вх. рег. № 1306, акт № 139, том IV. В актуалния специализиран слой попадат 

136892 кв. м. от имота, а останалите 15876 кв. м. са извън легитимния слой. 

 28700 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.85.50, с НТП „пасище”, с площ от 

34322 кв. м., находящ се в местността „Вехтите лозя“ по КККР на с. Сломер, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 67475.85.2, 67475.85.3, 67475.85.51, 67475.85.4, 

67475.85.5, 67475.85.6, 67475.85.7, 67475.85.32, 67475.85.29, 67475.100.33, 67475.85.1, 

67475.74.49, актуван с АОС № 5235/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1308, акт № 141, том IV. В актуалния специализиран 

слой попадат 28700 кв. м. от имота, а останалите 5622 кв. м. са извън легитимния слой. 

 61200 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.100.35, с НТП „пасище”, с площ от 

87212 кв. м., находящ се в местността „Нeданско“ по КККР на с. Сломер, при граници и 

съседи на имота: ПИ с идентификатори №№ 67475.103.45, 67475.102.21, 67475.101.42, 

67475.100.34, 67475.100.32, 67475.100.33, актуван с АОС № 5237/15.06.2018 г., вписан в 

регистрите на Служба по вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1310, акт № 143, том IV. В 

актуалния специализиран слой попадат 61200 кв. м. от имота, а останалите 26012 кв. м. са 

извън легитимния слой. 

 71700 кв. м. от ПИ с идентификатор № 67475.8.30, с НТП „пасище”, с площ от 

101753 кв. м., находящ се в местността „Голямо бърдо“ по КККР на с. Сломер, при граници 

и съседи на имота: ПИ с идентификатори №№  67475.8.223, 67475.8.29, 67475.14.29, 

57475.20.27, актуван с АОС № 5238/15.06.2018 г., вписан в регистрите на Служба по 

вписванията на 18.06.2018 г., вх. рег. № 1311, акт № 144, том IV. В актуалния специализиран 

слой попадат 73795 кв. м. от имота, а останалите 27958 кв. м. са извън легитимния слой. 

 Разпределената площ е 1847416 кв. м., от които 1842334 кв. м. попадат в актуалния 

специализиран слой и за тях лицето дължи годишен наем в размер на 14798.85 лв. 

(четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет и пет ст.) за 

стопанската 2020/2021 г. 

11. Димка Петкова 

 ПИ с идентификатор № 36289.24.119, с НТП „пасище”, IV категория, с площ от 

102492 кв. м. по КККР на с. Караисен, при граници и съседи на имота: ПИ с 

идентификатори №№ 36289.23.506, 36289.23.146, 36289.23.507, 36289.692.82, 36289.24.122, 

36289.24.123, 36289.15.655, 36289.24.504, 36289.24.501, актуван с АОС № 5269/07.08.2018 г., 

вписан в регистрите на Служба по вписванията на 09.08.2020 г., вх. рег. № 1952, акт № 149, 

том 6. В актуалния специализиран слой попадат 55040 кв. м. от имота, за които лицето 

дължи годишен наем в размер на 440.32 лв. (четиристотин и четиридесет лева и тридесет и 

две ст.) за стопанската 2021/2022 г., а останалите 47452 кв. м. са извън легитимния слой. 

 На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол се обявява в кметствата 

на населените места и на интернет страницата на Община Павликени, като същият подлежи 

на обжалване по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред 



 

Районен съд гр. Павликени. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако 

съдът разпореди друго. 

Заседанието на комисията се закри в 16:00 часа.  

 

 

КОМИСИЯ:                                                       
 

Председател: Стела Личева /п/ 

 

Членове: 

1. Владимир Лечев /п/                   3. д-р Румяна Янакиева /п/            

2. Ани Асенова /п/                        4. Сребрина Методиева /п/                         


