
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                     

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/      

Кмет на Община Павликени  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

за 

извършена ежегодна проверка по реда на чл. 37м от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи  

 

 

 

Днес, 15.03.2022 г., съгласно разпоредбата на чл. 37м от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и на основание Заповед № РД-02-11-560 от 

17.02.2022 г. на кмета на Община Павликени, се събра комисия  в състав: 

Председател: Стела Петрова Личева – гл. експерт „ОС“; 

1. Сребрина Марчева Марева - Методиева – мл. експерт „Земеделие“; 

2. Велина Илийчева Йорданова – гл. експерт „ОСиП“ – юрист, 

която извърши ежегодна проверка за спазване на условията по реда на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от 

ЗСПЗЗ по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община 

Павликени, въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички 

регистрирани към 01.02.2022 г. в Интегрираната информационна система на БАБХ, утвърдена 

със Заповед № РД-11-260/21.02.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно: 

1. животновъдни обекти; 

2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 

3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

В изпълнение на горното, комисията прегледа действащите договори и констатира, че 

Община Павликени има 51 (петдесет и един) броя сключени договори за индивидуално 

ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ. 

Пристъпи се към определяне на полагащата се площ на всички ползватели на пасища, 

мери и ливади, съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с данните от 

официалната справка към 01.02.2022 г., изготвена от БАБХ. Изчисли се размера на ползваната 

площ по действащите договори и се установи следното: 

1. Атанас Георгиев Атанасов, ЕГН 7102211400, с Код по Булстат: 177983404, има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва: 

 

 

 

 

 
5200 гр. Павликени, бул.”Руски”№4, Кмет 0610 5-35-80 

факс 5-26-42, E-mail: pavlikeni@vestel.bg 



№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 18-01 08.05.2018 г. 30.09.2023 г. 

2 П 21-03 13.05.2021 г. 30.09.2026 г. 

 

  Лицето Атанас Георгиев Атанасов е собственик на ЖО № 2216030005, стар № 5226-

0089, намиращ се в землището на с. Долна Липница, община Павликени, област Велико 

Търново и притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко - 50 бр., приравнени на 50,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

  Към момента на проверката ползвателят притежава 50,00 ЖЕ, за които се полагат 

750,000 дка, а по гореописаните договори ползва 119,088 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

2. Николай Венциславов Колев, ЕГН 8702141522, с Код по Булстат: 178031927, има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва:  

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 18-05 13.06.2018 г. 30.09.2023 г. 

2 П 21-08 07.06.2021 г. 30.09.2026 г. 

 

Лицето Николай Венциславов Колев е собственик на ЖО № 3628990007, стар № 5230-

0200, намиращ се в землището на с. Караисен, Стопански двор № 1, имот № 62020, парцел № 20 

от масив № 692, община Павликени, област Велико Търново, и притежава следните по вид и 

категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 242 бр., приравнени на 36,30 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

          Към момента на проверката ползвателят притежава 36,30 ЖЕ, за които се полагат 

544,500 дка, а по гореописаните договори ползва 457,943 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

3. „НИК” ЕООД, с Код по Булстат: 104622310 има сключени договори за отдаване под 

наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както следва:  

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 18-06 19.05.2018 г. 30.09.2023 г. 

2 П 21-07 04.06.2021 г. 30.09.2026 г. 

 

Дружеството е собственик на ЖО № 5230-0802, намиращ се в землището на с. Караисен, 

ул. „18-та” № 19, ПИ  с идентификатор № 36289.62.18, община Павликени, област Велико 

Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 305 бр., приравнени на 45,75 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

         Към момента на проверката ползвателят притежава 45,75 ЖЕ, за които се полагат 

686,250 дка, а по гореописаните договори ползва 606,089 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че дружеството отговаря на разпоредбите 

на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

4. Лъчезар Димитров Стаматов, ЕГН 6508104567, има сключен Договор за отдаване под 

наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 18-03/14.05.2018 г., който 

изтича на 30.09.2023 г.  

Лицето Лъчезар Димитров Стаматов е собственик на ЖО № 5222-0533, намиращ се в 

землището на с. Лесичери, УПИ-III, кв. 83, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 



 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко – 7 бр., приравнени на 7,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

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

ЖЕ/бр.); 

 Овце на възраст над 12 месеца – 17 бр., приравнени на 2,55 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

         Към момента на проверката ползвателят притежава 10,15 ЖЕ, за които се полагат 

155,250 дка, а по гореописания договор ползва 1,815 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

5. Ваньо Йорданов Кирков, ЕГН 6808081565, с Код по Булстат: 178019921, има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 18-02 10.05.2018 г. 30.09.2023 г. 

2 П 19-07 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

 

          Площта по горецитираните договори е разпределена на лицето Ваньо Йорданов Кирков 

по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ като собственик на ЖО № 5248-0050, намиращ се в землището на 

с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с пасищни селскостопански животни - 

говеда. 

           Към момента на проверката ползвателят не фигурира в официалната справка, изготвена 

и предоставена от БАБХ към 01.02.2022 г., поради липса на регистрация на горецитирания 

животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) на 

гореописания животновъден обект, в резултат на което комисията констатира, че лицето не 

отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 

договорите за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ ще бъдат прекратени 

със заповед на кмета на Община Павликени. 

6. „Рачев – 2” ООД, с Код по Булстат: 104682720 има сключени договори за отдаване 

под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Дружеството е собственик на ЖО № 4855000012, стар № 5248-0300, намиращ се в 

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

Търново и притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо - 4 бр., приравнени на 4,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда – автохтонни породи на възраст от 6 до 24 месеца - 45 бр., приравнени на 27,00 

ЖЕ, (0,6 ЖЕ/бр.); 

 Говеда – автохтонни породи на възраст над 24 месеца - 157 бр., приравнени на 157,00 

ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 188,00 ЖЕ, за които се полагат 

3760,000 дка, а по гореописаните договори ползва 3253,229 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че дружеството отговаря на разпоредбите 

на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

7. „Екрос-Г” ЕООД, с Код по Булстат: 104016259 има сключени договори за отдаване 

под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 18-04 31.05.2018 г. 30.09.2023 г. 

2 П 19-11 13.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

3 П 20-12 19.06.2020 г. 30.09.2025 г. 

4 П 21-11 17.05.2021 г. 30.09.2026 г. 



 

 

 

 

 

  

  Дружеството е собственик на ЖО № 0282340004, стар № 5228-0610, намиращ се в 

землището на с. Батак, имот № 000158 и имот № 000159, община Павликени, област Велико 

Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо - 172 бр., приравнени на 103,20 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо - 329 бр., приравнени на 329,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

Към момента на проверката ползвателят притежава 432,20 ЖЕ, за които се полагат 

8644,000 дка, а по гореописаните договори ползва 2786,991 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че дружеството отговаря на разпоредбите 

на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9  от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

8. МБК „Дивелъпмънт” ЕООД, с Код по Булстат: 202197185, има сключени договори за 

отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 19-20 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 21-06 11.06.2021 г. 30.09.2026 г. 

  

Дружеството  е собственик на следните животновъдни обекти: 

1. Животновъден обект № 1278380012, стар № 5233-0301, намиращ се в землището на с. 

Върбовка, УПИ XI-240, УПИ VIII-241, УПИ IX-24, община Павликени, област Велико Търново, 

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, (1 ЖЕ/бр.); 

 Овце на възраст над 12 месеца – 27 бр., приравнени на 4,05 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

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

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

по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 254 бр., приравнени на 38,10 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

3. Животновъден обект № 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, 

със следните по вид и категория животни: 

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

спорт” – 4 бр., приравнени на 4,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Овце на възраст над 12 месеца – 334 бр., приравнени на 50,10 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

4. Животновъден обект № 1278340015, стар № 5233-0305, намиращ се в землището на с. 

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

165002, община Павликени, област Велико Търново, със следните по вид и категория животни: 

 Говеда от 6 до 24 месеца за месо – 22 бр., приравнени на 13,20 ЖЕ, (0,6 ЖЕ/бр.); 

 Говеда над 24 месеца за месо – 29 бр., приравнени на 29,00 ЖЕ, (1,0 ЖЕ/бр.); 

        Към момента на проверката ползвателят притежава 140,45 ЖЕ, за които се полагат 

2317,750 дка, а по гореописаните договори ползва 565,516 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че дружеството отговаря на разпоредбите 

на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

9. Анелия Сашева Янкова, ЕГН 8210061411, с Код по Булстат: 178021515 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 19-

04/11.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г. 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 19-01 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 20-06 12.06.2020 г. 30.09.2025 г. 



Лицето Анелия Сашева Янкова е собственик на ЖО № 5233-0289, намиращ се в 

землището на с. Върбовка, ул. „Двадесет и шеста” № 8, ПИ с идентификатор № 12783.145.612, 

община Павликени, област Велико Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 177 бр., приравнени на 26,55 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Овце – автохтонни породи на възраст над 12 месеца – 3 бр., приравнени на 0,45 ЖЕ, 

(0,15 ЖЕ/бр.). 

        Към момента на проверката ползвателят притежава 27,00 ЖЕ, за които се полагат 

407,250 дка, а по гореописания договор ползва 33,393 дка в имоти от първа до седма категория, 

в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 

7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

10. Цветелина Генчева Недкова, ЕГН 9108171479, с Код по Булстат: 178014059 има 

сключени договори за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 19-05 10.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 20-02 15.06.2020 г. 30.09.2025 г. 

 

Лицето Цветелина Генчева Недкова е собственик на ЖО № 2216010016, стар № 5226-

0250, намиращ се в землището на с. Горна Липница, община Павликени, област Велико 

Търново, със следните по вид и категория животни: 

 Биволи на възраст от 6 до 24 месеца - 6 бр., приравнени на 3,60 ЖЕ, (0,6 ЖЕ/бр.); 

 Биволи на възраст от над 24 месеца - 23 бр., приравнени на 23,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

        Към момента на проверката ползвателят притежава 26,60 ЖЕ, за които се полагат 399,000 

дка, а по гореописания договор ползва 246,000 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

11. „Два Акра” ЕООД, с Код по Булстат: 201437343 има сключени договори за отдаване 

под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 19-06 10.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 20-03 17.06.2020 г. 30.09.2025 г. 

 

Дружеството е собственик на ЖО № 2216000008, стар № 5226-0396, намиращ се в 

землището на с. Долна Липница, община Павликени, област Велико Търново и притежава 

следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко – 20 бр., приравнени на 12,00 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко - 91 бр., приравнени на 91,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо - 13 бр., приравнени на 7,80 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.). 

         Към момента на проверката ползвателят притежава 110,80 ЖЕ, за които се полагат 

1701,000 дка, а по гореописаните договори ползва 1202,931 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че дружеството отговаря на разпоредбите 

на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

12. Иван Георгиев Иванов, ЕГН 5809071467, с Код по Булстат: 177992727 има сключени 

договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както 

следва: 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Лицето Иван Георгиев Иванов е собственик на ЖО № 4855040007, стар № 5248-0476, 

намиращ се в землището на с. Михалци, УПИ IX-762, кв. 64, община Павликени, област Велико 

Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца - 71 бр., приравнени на 10,65 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

Към момента на проверката ползвателят притежава 10,50 ЖЕ, за които се полагат 

159,3750 дка, а по гореописаните договори ползва 80,000 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9  от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

13. Кольо Иванов Дакев, ЕГН 5208091507, с Код по Булстат: 178038626 има сключени 

договори за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, както 

следва: 

  

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок 

 на договора 

1 П 19-09 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 20-11 12.06.2020 г. 30.09.2025 г. 

 

  Лицето Кольо Иванов Дакев е собственик на ЖО № 5248-0002, намиращ се в 

землището на с. Михалци, УПИ III-410, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

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

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко - 11 бр., приравнени на 11,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо - 3 бр., приравнени на 1,80 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

            Към момента на проверката ползвателят притежава 13,40 ЖЕ, за които се полагат 

210,000 дка, а по гореописаните договори ползва 135,735 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

14. Михаил Ангелов Терзиев, ЕГН 8407221466, с Код по Булстат: 180398300 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 19-

10/20.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г.  

Лицето Михаил Ангелов Терзиев е собственик на ЖО № 4855020018, стар № 5248-0500, 

намиращ се в землището на с. Михалци, УПИ III-813, община Павликени, област Велико 

Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 138 бр., приравнени на 20,70 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

            Към момента на проверката ползвателят притежава 20,70 ЖЕ, за които се полагат 

310,500 дка, а по гореописания договор ползва 53,362 дка в имоти от първа до седма категория, 

в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 

7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

15. Спас Ангелов Лазаров, ЕГН 7610224548, с Код по Булстат: 178034930 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 19-

12/17.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г.  

Лицето Спас Ангелов Лазаров е собственик на ЖО № 0712390009, стар № 5232-0081, 

намиращ се в землището на с. Бутово, имот № 200040 - Стопански двор, община Павликени, 

област Велико Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст над 24 месеца – мляко - 33 бр., приравнени на 33,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо - 2 бр., приравнени на 2,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 19-08 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 21-01 17.05.2021 г. 30.09.2026 г. 



            Към момента на проверката ползвателят притежава 35,00 ЖЕ, за които се полагат 

535,000 дка, а по гореописания договор ползва 102,417 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

16. Емил Неделчев Иванов, ЕГН 7209271560, с Код по Булстат: 178044401 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 19-

13/12.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г. 

Лицето Емил Неделчев Иванов е собственик на ЖО № 51299530013, стар № 5231-0165, 

намиращ се в землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново и притежава 

следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 438 бр., приравнени на 65,70 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 65,70 ЖЕ, за които се полагат 985,500 

дка, а по гореописания договор ползва 299,380 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

17. Григор Красимиров Миланов, ЕГН 7811251442, с Код по Булстат: 178013612 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 19-14/11.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г. 

Лицето Григор Красимиров Миланов е собственик на ЖО № 5231-0076, намиращ се в 

землището на с. Недан, имот № 177005, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 170 бр., приравнени на 25,50 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Кози на възраст над 12 месеца – 11 бр., приравнени на 1,65 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

            Към момента на проверката ползвателят притежава 27,15 ЖЕ, за които се полагат 

407,250 дка, а по гореописания договор ползва 55,277 дка в имоти от първа до седма категория, 

в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 

7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

18. Иван Тончев Иванов, ЕГН 8811301400, с Код по Булстат: 178020868  има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 19-

15/14.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г.  

Лицето  Тончев Иванов е собственик на ЖО № 5129530009, стар № 5231-0145, намиращ 

се в землището на с. Недан, имот № 3207007, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 100 бр., приравнени на 15,00 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Кози на възраст над 12 месеца – 231 бр., приравнени на 34,65 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

 Към момента на проверката ползвателят притежава 49,65 ЖЕ, за които се полагат 744,750 

дка, а по гореописания договор ползва 189,105 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

19. Георги Кирилов Георгиев, ЕГН 8009281460, с Код по Булстат: 177999593 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 19-16/11.06.2019 г., който изтича на 30.09.2024 г.  

  Лицето Георги Кирилов Георгиев е собственик на ЖО № 5129290014, стар номер 5231-

0231, намиращ се в землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 5 бр., приравнени на 0,05 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Кози на възраст над 12 месеца – 174 бр., приравнени на 26,10 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 26,85 ЖЕ, за които се полагат 402,750 

дка, а по гореописаните договори ползва 145,393 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

20. Михаил Иванов Михайлов, ЕГН 6712111408, с Код по Булстат: 178044390 има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва:  



 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 
Срок на договора 

1 П 19-17 12.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 21-02 14.05.2021  30.09.2026  

 

Лицето Михаил Иванов Михайлов е собственик на ЖО № 5129570010, стар номер 5231-

0053, намиращ се в землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 413 бр., приравнени на 61,95 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 61,95 ЖЕ, за които се полагат 929,250 

дка, а по гореописаните договори ползва 134,752 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

21. Неделчо Александров Неделчев, ЕГН 7504251520, с Код по Булстат: 180425612 има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва:  

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 
Срок на договора 

1 П 19-18 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 21-10 14.05.2021 г. 30.09.2026 г. 

 

  Лицето Неделчо Александров Неделчев е собственик на ЖО № 5231-0109, намиращ се 

в землището на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново и притежава следните по 

вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 96 бр., приравнени на 14,40 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Кози на възраст над 12 месеца – 5 бр., приравнени на 0,75 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

         Към момента на проверката ползвателят притежава 15,15 ЖЕ, за които се полагат 

227,250 дка, а по гореописания договор ползва 177,508 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

22. Мирослав Асенов Великов, ЕГН 7901161480, с Код по Булстат: 178036785  има 

сключени договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, както следва: 

 

№ по 

ред 
Договор № 

Дата на 

сключване 

Срок  

на договора 

1 П 19-19 11.06.2019 г. 30.09.2024 г. 

2 П 20-07 15.06.2020 г. 30.09.2025 г. 

 

Лицето Мирослав Асенов Великов е собственик на ЖО № 5229-0521, намиращ се в 

землището на с. Сломер, УПИ VII-219, кв. 58, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 95 бр., приравнени на 14,25 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 14,25 ЖЕ, за които се полагат 213,750 

дка, а по гореописаните договори ползва 213,750 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

23. Владимир Любчев Божанов, ЕГН 8312235408, с Код по Булстат: 178170581 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 20-01/16.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 



 Площта по горецитирания договор е разпределена на лицето Владимир Любчев 

Божанов по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ като собственик на ЖО № 5229-0701, намиращ се в 

землището на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново с пасищни 

селскостопански животни - говеда. 

           Към момента на проверката ползвателят не фигурира в официалната справка, изготвена 

и предоставена от БАБХ към 01.02.2022 г., поради липса на регистрация на горецитирания 

животновъден обект по чл. 137 от ЗВД на гореописания животновъден обект, в резултат на 

което комисията констатира, че лицето не отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и 

на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 договора за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади 

от ОПФ ще бъде прекратен със заповед на кмета на Община Павликени. 

24. Станислав Асенов Стоянов, ЕГН 6202201403, с Код по Булстат: 178027829 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 20-04/11.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Станислав Асенов Стоянов е собственик на ЖО № 0712360003, стар № 5232-

0055, намиращ се в землището на с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко – 2 бр., приравнени на 1,20 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко – 56 бр., приравнени на 56,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо – 2 бр., приравнени на 2,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 59,20 ЖЕ, за които се полагат 898,000 

дка, а по гореописания договор ползва 243,991 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

25. Красимир Димитров Трифонов, ЕГН 7206151447, с Код по Булстат: 177966369 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 20-05/17.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Красимир Димитров Трифонов е собственик на ЖО № 5229-0067, намиращ се в 

землището на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново и притежава следните по 

вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо – 9 бр., приравнени на 5,40 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо – 22 бр., приравнени на 22,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 27,40 ЖЕ, за които се полагат 548,000 

дка, а по гореописания договор ползва 230,000 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

26. Георги Методиев Илиев, ЕГН 7603131420, с Код по Булстат: 178047600 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 20-

08/06.07.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

  Лицето Георги Методиев Илиев е собственик на ЖО № 4335630001, стар номер 5222-

0084, намиращ се в землището на с. Лесичери, община Павликени, област Велико Търново и 

притежава следните по вид и категория животни: 

   Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко - 10 бр., приравнени на 6,00 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

   Говеда на възраст над 24 месеца за мляко - 73 бр., приравнени на 73,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

   Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо - 9 бр., приравнени на 5,40 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

   Говеда на възраст над 24 месеца за месо - 3 бр., приравнени на 3,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 87,40 ЖЕ, за които се полагат 

1353,000 дка, а по гореописаните договори ползва 584,097 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 



27. Георги Борисов Братванов, ЕГН 8402251405, с Код по Булстат: 178043057 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 20-09/13.08.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Георги Борисов Братванов е собственик на ЖО № 5550820001, стар № 5224-

0195, намиращ се в землището на с. Паскалевец, община Павликени, област Велико Търново и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко – 14 бр., приравнени на 8,40 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко – 54 бр., приравнени на 54,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 62,40 ЖЕ, за които се полагат 936,000 

дка, а по гореописания договор ползва 324,83 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

28. Бисер Методиев Илиев, ЕГН 7102271420, с Код по Булстат: 180582810 има сключен 

Договор за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 20-

10/07.07.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Бисер Методиев Илиев е собственик на ЖО № 5222-0032, намиращ се в 

землището на с. Лесичери, УПИ 300004, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко – 4 бр., приравнени на 4,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо – 29 бр., приравнени на 29,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

 Овце на възраст над 12 месеца – 80 бр., приравнени на 12,00 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 45,00 ЖЕ, за които се полагат 820,000 

дка, а по гореописания договор ползва 174,626 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

29. Иринчо Пантелеев Иринчев, ЕГН 6205221403, с Код по Булстат има сключен договор 

за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 20-

13/22.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Иринчо Пантелеев Иринчев е собственик на ЖО № 0771690025, стар № 5220-

0472, намиращ се в землището на гр. Бяла черква, Стопански двор № 2, ПИ с идентификатор 

07716.366.7, община Павликени, област Велико Търново, и притежава следните по вид и 

категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за мляко – 20 бр., приравнени на 12,00 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за мляко – 57 бр., приравнени на 57,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.); 

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

ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 69,60 ЖЕ, за които се полагат 

1047,000 дка, а по гореописания договор ползва 935,563 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

30. Емил Недков Величков, ЕГН 7610031404, с Код по Булстат: 178050596 има сключен 

Договор за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 20-

14/11.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Емил Недков Величков е собственик на ЖО № 6870850002, стар № 5249-0425, 

намиращ се в землището на с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Кози на възраст над 12 месеца – 347 бр., приравнени на 52,05 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

 Кози – автохтони породи на възраст над 12 месеца – 2 бр., приравнени на 0,30 ЖЕ, (0,15 

ЖЕ/бр.); 

            Към момента на проверката ползвателят притежава 52,35 ЖЕ, за които се полагат 

786,750 дка, а по гореописания договор ползва 438,455 дка в имоти от първа до седма 



категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

31. Пламен Илиев Петров, ЕГН 7707121527, с Код по Булстат: 178042795 има сключен 

Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд № П 20-

15/10.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Пламен Илиев Петров е собственик на ЖО № 5249-0260, намиращ се в 

землището на с. Стамболово, община Павликени, УПИ-XII, кв. 35, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо – 14 бр., приравнени на 8,40 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо – 18 бр., приравнени на 18,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 26,40 ЖЕ, за които се полагат 528,000 

дка, а по гореописания договор ползва 234,000 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

32. Мариана Атанасова Ходжева, ЕГН 8109231518, с Код по Булстат: 177994258 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 20-16/10.06.2020 г., който изтича на 30.09.2025 г. 

Лицето Мариана Атанасова Ходжева е собственик на ЖО № 5249-0430, намиращ се в 

землището на с. Стамболово, УПИ-XII, кв. 35, община Павликени, област Велико Търново, и 

притежава следните по вид и категория животни: 

 Говеда на възраст от 6 до 24 месеца за месо – 22 бр., приравнени на 13,20 ЖЕ, (0,6 

ЖЕ/бр.); 

 Говеда на възраст над 24 месеца за месо – 16 бр., приравнени на 16,00 ЖЕ, (1 ЖЕ/бр.). 

           Към момента на проверката ползвателят притежава 29,20 ЖЕ, за които се полагат 584,000 

дка, а по гореописания договор ползва 116,000 дка в имоти от първа до седма категория, в 

резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4, 7 

и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

33. Пламен Върбанов Паришков, ЕГН 6107031461, с Код по Булстат: 177972144 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 21-04/27.05.2021 г., който изтича на 30.09.2026 г.  

Лицето Пламен Върбанов Паришков е собственик на ЖО № 3628930010, стар № 5230-

0008, намиращ се в землището на с. Караисен, ПИ № 692017, община Павликени, област 

Велико Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца - 165 бр., приравнени на 24,75 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.). 

            Към момента на проверката ползвателят притежава 24,750 ЖЕ, за които се полагат 

371,250 дка, а по гореописания договор ползва 200,000 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

34. Джемалие Исинова Юсрефова, ЕГН 6912071431, с Код по Булстат: 177985280 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 21-09/14.05.2021 г., който изтича на 30.09.2026 г. 

Лицето Джемалие Исинова Юсрефова е собственик на ЖО № 0771610001, стар № 5220-

0300, намиращ се в землището на гр. Бяла черква, УПИ V, КВ. 7, община Павликени, област 

Велико Търново, и притежава следните по вид и категория животни: 

 Овце на възраст над 12 месеца – 306 бр., приравнени на 45,90 ЖЕ, (0,15 ЖЕ/бр.); 

         Към момента на проверката ползвателят притежава 45,90 ЖЕ, за които се полагат 

688,500 дка, а по гореописания договор ползва 202,001 дка в имоти от първа до седма 

категория, в резултат на което комисията констатира, че лицето отговаря на разпоредбите на чл. 

37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ и договорите остават непроменени. 

35. Димка Андреева Петкова, ЕГН 5402187912, с Код по Булстат: 178045834 има 

сключен Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

№ П 21-12/14.05.2021 г., който изтича на 30.09.2026 г. 



             Площта по горецитирания договор е разпределена на лицето Димка Андреева Петкова 

по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ като собственик на ЖО № 5230-0505, намиращ се в землището на 

с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново с пасищни селскостопански животни - 

говеда. 

               Към момента на проверката ползвателят не фигурира в официалната справка, изготвена 

и предоставена от БАБХ към 01.02.2022 г., поради заличена регистрация на горецитирания 

животновъден обект по чл. 137 от ЗВД, видно и от Справка за животни в ОЕЗ във връзка с чл. 

37и, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) към 01.02.2022 г., в резултат на което комисията 

констатира, че лицето не отговаря на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и на основание чл. 

37м, ал. 4, т. 4 договора за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ ще бъде 

прекратен със заповед на кмета на Община Павликени. 

 

 

 

КОМИСИЯ:                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Личева /п/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Сребрина Методиева /п/ 

 

2. Велина Йорданова /п/ 

 


