
 1 

Приложение № 1 
 

        ОБЩИНА “М А Р И Ц А”  –  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
          Пловдив, бул. “Марица” 57А                        тел.:   032/ 907 800 

                           факс: 032/ 95 19 34 
        E-mail: obshtina@maritsa.org;                 Web: www.maritsa.bg 

 
 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ  
НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
(за стопанската 2018-2019 година) 

 

 

 
 
Настоящите правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска 

собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив се издават във 
връзка с изпълнение изискванията на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и отдаването под наем или аренда на общинските пасища, мери и 
ливади и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители 

 
 
 
 
 

ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
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ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН 
 

 
Раздел І: Нормативни изисквания при ползване на мерите, пасищата и ливадите 

за общо и индивидуално ползване при отглеждане на пасищни животни: 
 

А). Съгласно НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските 
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, издадена от министъра на 
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2015 г., в сила от 24.02.2015 г.: 
Чл. 1. Постоянно затревените площи според начина на поддържането им са: 
1. постоянни или временни пасища за паша на животни; 
2. ливади за косене; 
3. постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша 
или косене. 
1.1.) Като постоянни или временни пасища се класифицират постоянно затревени площи с 
плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни.  
1.2.) Като ливади се класифицират постоянно затревени площи с плътна тревна покривка, 
които се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба. 
1.3.) Като постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване 
на паша или косене, се класифицират постоянно затревени площи, върху които не се 
осъществяват производствени дейности (паша или коситба), но се поддържат в състояние, 
което ги прави пригодни за извършване на паша или косене. 
Чл. 2. Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато на тях:  
1. има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за клек и 
хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение; 
2. има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или 
оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след 
изключване на неподходящите за подпомагане площи по чл. 7, 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. 
Чл. 3. Допустими за подпомагане са постоянните или временните пасища, които се 
използват за паша на пасищни животни и отговарят на изискванията на чл. 2 . 
Чл. 4.  Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията 
на чл.2 и в зависимост от климатичните условия и почвените характеристики на земята са 
извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,7 м във всеки 
момент на годината.  
Чл. 5.  Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на 
паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на чл. 1 и 
върху тях са извършени минималните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 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, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м 
във всеки момент на годината. 
Чл.6.  Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за 
които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на 
площта представи документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните 
работи за осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление 
или на действия на други лица. 
Чл. 7. За постоянно затревените площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в 
"Държавен вестник" заповеди за обявяването им, ал. 3 и 4 се прилагат съобразно режимите и 
ограниченията, въведени с тези заповеди. 
 
Б). Специални условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съгласно Наредба № 2 от 
17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 

схеми и мерки за плащане на площ: 

Чл. 1. За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие 
на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) – подмярка "Управление на 
земеделски земи с висока природна стойност", и подмярка "Възстановяване и поддържане 
на затревени площи с висока природна стойност" от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими: 

- постоянни пасища, ако повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел 
попадат в земи с висока природна стойност; 

 - За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" – направление "Традиционни 
практики за сезонна паша (пасторализъм)" от подмярка "Традиционно животновъдство" от 
ПРСР 2007 – 2013 и подмярка "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от 
ПРСР 2014 – 2020 г., са допустими всички постоянни пасища, класифицирани съобразно чл. 
4, ал. 1, т. 1 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, като се подпомагат с цялата 
си площ независимо от процента налични върху тях дървесна или храстовидна 
растителност, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени. 

Чл. 2. За подпомагане по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с 
Директива 2000/60/EО – за земеделски земи" от ПРСР 2007 – 2013 и мярка 12 "Плащания по 
"Натура 2000" и Рамковата директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими 
постоянни пасища, в които не повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно 
разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи, 
които са с единична площ под 100 кв. м. 
 
 
В). Национални стандарти: 
 
1. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 7, одобрен със Заповед № РД-
09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на 
Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в 
област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на 
земята“: 
 
„Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:” 
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа 
(Amorpha fruticosa)“ 
Забележка: Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона 
за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и други нормативни актове. 

 
 

Г). Предоставяне на парцелите на общинските пасища, мери и ливади в населеното 
място, след решение на общинския съвет за индивидуално ползване: 
 
1. Предоставянето е по реда на чл. 24 а, ал. 6, т. 4; чл. 37и-чл. 37 о от ЗСПЗЗ на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в 
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съседни землища на територията на общината по цена, определена по пазарен 
механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за общината или 
землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския 
съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. 
- Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен 
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
- Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български) 
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, 
независимо от категорията на имотите.  
- На основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се 
забранява използването на общинските пасища и водопои от неидентифицирани 
животни и такива, които не са обхванати от държавната профилактична програма. 
- При разпределението предимство имат кандидатите, които до датата на 
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 
Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от 
лицата, които притежават най-малко животински единици. 

 
Раздел ІІ: Правила за устойчиво управление на мерите, пасищата и ливадите 
използване на мерите, пасищата и ливадите; подобрителни мероприятия: 

 
Растителността в мерите, пасищата и ливадите се състои от представители на много 

ботанически семейства. Основният състав на тревостоя се състои предимно от многодишни 
видове представители на следните ботанически групи: житни, бобови и разнотревие. 

Видовете със стопанско значение са около 300, като от тях 60 вида са житни, 40 вида 
бобови и 200 вида от други семейства. 

 Житните треви в мерите, пасищата и ливадите заемат между 50-75 % от тревостоя. 
Това са различни видове власатка, овсига, метлица, райграс, пирей, полевица и др. 
Отличават се с голяма дълготрайност, добра хранителна стойност и здрав чим.  

 Бобовите треви заемат най - често 5 - 10 %, рядко достигат  до 20-30 %. По важни 
видове от тях са – люцерна, детелина, звездан, фий, секирче и др. Те подобряват азотния 
баланс на почвата. Те са с по-малка дълготрайност, но осигуряват тревен фураж с високо 
качество.  

 Разнотревите са около 40 % от тревостоя. Най- често срещани видове са: живовляк, 
звездица, млечка, метличина, лютиче, бял равнец, киселец и др. Те са с различна 
дълготрайност и качество в зависимост от вида, фаза на развитие и др.  

 
СВОБОДНА ПАША 
Спазват се следните основни положения: 
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o Началото и края на пасищния сезон трябва да са съобразени с конкретните 
особености на района - със състава на растителната покривка, продуктивността и климата. 

o Регулиране натоварването на пасището чрез промяна размера и вида на стадата и 
режима на използуване на пасището през много сушави  и много влажни  години. 

o Начало на пашата - в края на фаза братене на житните при височина на тревостоя 
около 8-15 cm.   

o Ранната пролетна както и по-късната есенна паша водят до отпадане на много 
видове, които не понасят ранно изпасване, както и до увеличаване на вредните и отровни  
видове.  

o Пасищеоборот - стръмните пасища, където зачимяването е слабо да се използват през 
година с цел възстановяване на естествения чим. 

o Прилагане на т. н. целенасочена паша на местата, които са най-силно охрастени, 
особено в началото на вегетацията. 

o Да се пасе на цялата територия като не се допуска струпване на животните на едно и 
също място, за да се избегне селективното преизпасване. 

o Обикновенно пашата започва от началото на м. май и продължава до края на 
октомври. 

 
ПАРЦЕЛНА (РЕГУЛИРАНА) ПАША 
Спазват се следните основни положения: 

o броят на животните трябва да бъдат съобразени с  продуктивните възможности на 
пасището 

o пашата започва при достигане пасищна зрелост на тревите 

o животните  престояват във всеки парцел до 6 дни 

o пашата приключва при използване на около 75% от тревостоя 

o след всяко използване се определя период на почивка на парцела – 20 - 30 дни при 
поливни условия и 40 – 50 дни при сухи условия 

o брой, големина и форма на парцелите – зависят от периода на възстановяване на 
тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17, а при поливни 5 – 10 

o форма - при възможност правоъгълна в съотношение дълга към къса страна 1,5:1 

o дългата страна – ориентирана по хоризонталите 

o съоражаване на пасището  

 електропастир 

 
Комбинирано използване- сенокосно и пасищно 
o редуване по години 

o двуполна система – площа се  разделя на две части – едната се  пасе до края на юли, 
а другата се коси , след което начина на ползване на парцелите се парцелите се сменя. 

 
 

Пасищен комплекс 
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  електропастир   
 
 
     7. водопой 
 
     8. заслон  
   
2,3,4,5 и 6 – парцели в 
почивка 
 
   1. Пасищен парцел 
 

 
Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите на 

територията на Община „Марица”: 
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 

стопанската 2018-2019 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи) 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

с. 
Бенковски 

03839.2.66– V 
категория 

5813, от тях 
2200 м2 в 

Слой 
допустим за 

подпомагане 
(СДП) 

0 0 0 0 0 0 0 

  03839.5.55– V 
категория 

3550               

  03839.15.96– V 
категория 

13973, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.17.33– Х 
категория 

1583, от тях 
500 м2 в 

СДП 

              

  03839.17.66– Х 
категория 

75359, от тях 
1343 м2 в 

СДП 

              

  03839.18.51– VІ 
категория 

53497, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.19.40– V 
категория 

1068               

  03839.22.46– V 
категория 

33551               

  03839.24.34– Х 
категория 

40936, от тях 
11100 м2 в 

СДП 

              

  03839.25.39– Х 
категория 

26464, от тях 
2700 м2 в 

СДП  

              

  03839.25.43– V 
категория 

1153 от тях 
380 м2 в 

СДП 

              

  03839.32.46– V 
категория 

164               

  03839.32.48– V 
категория 

1133               

  03839.33.27– V 
категория 

1967               

  03839.34.100– 
VІ категория 

1054               

  03839.34.287– 
VІ категория 

8798               

  03839.36.291– 
Х категория 

3819, изцяло 
попада в 

              

 4 5 6 
 

3 
 
 

2     

1  

 

 
8 

 

7 

 

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.dlfis.com/upload/cocksfoot-bred.jpg&imgrefurl=http://www.dlfis.com/Forage/Species_and_varieties/Orchardgrass.aspx&h=137&w=182&sz=13&hl=bg&start=302&tbnid=kdrjMbYs5MgjDM:&tbnh=76&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%2Bdactylis%2Bglomerata%26start%3D300%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dbg%26sa%3DN
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СДП 

  03839.37.2– V 
категория 

9238, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.37.26– V 
категория 

6002, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.40.2– Х 
категория 

17641, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.47.2– V 
категория 

7415               

  03839.48.5– V 
категория 

4018               

                    

с. 
Войводинов
о 

11845.12.23 – 
ІV категория 

228 0 0 0 0 0 0 0 

  11845.15.1-част 
в южната част 
– ІV категория  

19500                

  11845.19.77 ІV 
категория 

2273, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 Част от 
11845.42.7 в 
северната и 
източвната част 
с площ от 
12443 м2– ІV 
категория 

12443, от тях 
2600 м2 в 

СДП 

              

           

  11845.50.233– 
ІV категория  

1850               

  11845.50.235– 
ІV категория 

262               

  11845.60.5– ІV 
категория 

850               

  11845.60.6– ІV 
категория 

5839, от тях 
1580 м2 в 

СДП 

              

  11845.63.5– ІV 
категория 

428               

                    

с. Войсил     0 0 0 0 0 0 0 

  12019.9.41– V 
категория 

22600, от тях 
12470 м2 в 

СДП 

              

  12019.10.12– V 
категория 

11971, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  12019.14.35– V 
категория 

10209               

  12019.14.36– V 
категория 

21307               

  12019.14.304– 
ІV категория  

31583               

  12019.14.309–V 
категория 

3293, от тях 
2000 м2 в 

СДП 

              

  12019.15.42– ІV 
категория 

10866, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  12019.15.589– 
ІV категория  

2129, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.24.116– 
V категория 

1838, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.24.283– 
V категория 

1814, изцяло 
попада в 

СДП 
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  12019.28.696– 
V категория 

2864               

  12019.28.697– 
V категория 

636               

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.1 -– 
ІV категория 

49989, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-част 
от 7005 м2 в 
западната част 
свободни– ІV 
категория 

7005, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. Граф 
Игнатиево 

17806.2.19– V 
категория 

1452 0 0 0 0 0 0 0 

  17806.4.78– V 
категория 

1180, от тях 
770 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21827 
м2 

17806.13.170– 
V категория 

21907, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  17806.15.145– 
V категория 

10759               

(ПЗП) 3707 
м2 

17806.15.146– 
V категория 

4283, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  17806.15.233– 
V категория 

149               

(ПЗП) 3219 
м2 

17806.15.430– 
V категория 

5860               

(ПЗП) 1272 17806.18.147– 
V категория 

1437, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 20097 
м2 

17806.20.435– 
V категория 

24303, от тях 
14330м2 в 

СДП 

              

  17806.23.23– VІ 
категория 

5006, от тях 
3280 м2 в 

СДП 

              

  17806.30.24– V 
категория 

 

      5112               

  17806.33.58– ІV 
категория 

16606               

  17806.37.96 – V 
категория 

4109, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  17806.37.101– 
V категория 

4749, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  17806.38.97– V 
категория 

3569, от тях 
2950 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 2415 
м2 

17806.39.2– V 
категория 

6289, от тях  
2410 м2 в 

СДП 

              

  17806.39.193– 
V категория 

2863               

(ПЗП)  3356 
м2 

17806.43.7– V 
категория 

3457, от тях 
1860 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП)  41046 17806.46.1– V 
категория 

51070               

  17806.47.2– V 
категория 

1190               

  17806.47.6– V 
категория 

6085               

  17806.61.6– VІ 
категория 

6219               

  17806.61.8 VІ 
категория 

6623               

  17806.61.12 VІ 
категория 

8610               
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(ПЗП) 7581 
м2 

17806.61.24 VІ 
категория 

9126               

(ПЗП) 25666 
м2 

17806.61.26 VІ 
категория 

26417, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

В слой ПЗП 17806.61.22 -VІ 
категория 

51 113, от 
които 47 313 
м2 в СДП 

       

          

с. Динк 21169.4.65 -ІV 
категория 

  0 0 0 0 0 0 

  21169.7.10-ІV 
категория 

299995               

(ПЗП) 
103196 м2 

21169.8.25-ІV 
категория 

139754, от 
тях100700 м2 

в СДП 

              

  21169.14.35-ІV 
категория 

2765               

                    

  
  
с. Желязно 

    0 0 0 0 0 0 0 

(ПЗП)  3681 
м2 

29235.1.34-ІV 
категория 

3720, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  29235.2.51-ІV 
категория 

1637               

  29235.8.28-ІV 
категория 

943               

  29235.16.2-ІV 
категория 

478               

  29235.16.4-ІV 
категория 

73               

  29235.20.18-ІV 
категория 

1412               

  29235.21.2-ІV 
категория 

105916, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  29235.21.43-
част от 234517 
м2 свободни-ІV 
категория   

234517               

  29235.23.27-ІV 
категория 

1664               

  29235.25.8-ІV 
категория 

3163, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. 
Калековец 

        0 0 0 0 0 

  35300.1.194-ІV 
категория 

617, изцяло 
попада в 

СДП 

35300.4.20 
VІ категория 
(ПЗП)  

5060, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

    35300.4.21VІ 
категория 
(ПЗП) 

26853, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

(ПЗП) 5657 
м2 

35300.4.33-ІV 
категория 

13578 35300.4.75-
VІ категория 

4319, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

(ПЗП) 3603 
м2 

35300.4.40-ІV 
категория 

3881               

  35300.4.44-ІV 
категория 

2655               

                    

  35300.4.45-ІV 
категория 

4134               

  35300.4.100-ІV 1846               
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категория 

  35300.4.101-ІV 
категория 

2483               

  35300.16.92-ІV 
категория 

1218               

  35300.16.93-ІV 
категория 

2970               

                    

с. Костиево 38950.1.123-VІ 
категория 

18900 0 0 0 0 0 0 0 

  38950.1.125-ІV 
категория 

3578               

  38950.1.126 -ІV 
категория  

4224, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.1.201-ІV 
категория  

21859               

  38950.2.82-ІV 
категория  

904               

  38950.2.636-х 
категория 

6379               

  38950.3.20-
свободни 
25579.60 м2-ІV 
категория 

25580               

  38950.3.21-Х 
категория 

37621               

  38950.4.625-Х 
категория 

7759               

(ПЗП) 
103164 м2 

38950.5.616-Х 
категория 

113124, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 18071 
м2 

38950.5.633-Х 
категория 

19321, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.8.508-V 
категория 

5735               

  38950.8.509-V 
категория 

2390, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.10.387-Х     
категория 

1783               

  38950.10.513-V 
категория 

4151               

  38950.12.1-V 
категория 

5253, от тях 
3270 м2 в 

СДП 

              

  38950.13.442-V 
категория 

186               

  38950.13.549-V 
категория 

3689               

  38950.13.552-V 
категория 

4334               

(ПЗП) 1054 
м2 

38950.14.39-V 
категория 

1187               

  38950.18.10-Х 
категория 

6223, от тях 
3440 м2 в 

СДП 

              

  38950.18.27-Х 
категория 

4012, от тях 
1560 м2 в 

СДП 

              

  38950.18.28-Х 
категория 

25800, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.21.755-
ІV категорияй 

949               

  38950.33.234-V 
категория 

1717               

  38950.43.43-Х 
категория 

2708               

  38950.45.525-
ІV категория  

2444               

(ПЗП) 12060 38950.50.429-
ІV категория  

32878               
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(ПЗП) 15486 38950.50.532-
ІV категория  

55978               

  38950.56.484-Х 
категория 

2319, от тях 
1530 м2 в 

СДП 

              

  38950.58.15-ІV 
категория  

9057               

  38950.59.608-Х 
категория 

7060               

  38950.60.594-
Хкатегория 

7524, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.60.600-Х 
категория 

58732               

  38950.60.601-Х 
категория 

724               

  38950.61.591-Х 
категория 

2585, от тях 
1130 м2 в 

СДП 

              

  38950.65.299 - 
V категория 

2655               

                    

                    

с. Крислово 39918.1.65-ІV 
категория 

769 0 0 0 0 0 0 0 

  39918.10.68-
част от 10000 
м2 свободни-ІV 
категория 

10000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

                    

с. Маноле 47086.2.4-V 
категория 

11529, от тях 
3580 м2 в 

СДП 

47086.8.1 
(ПЗП) -V 
категория 

3846, 
изцяло 
попада 
в СДП 

0 0 0 0 0 

  47086.2.56-V 
категория 

61573 47086.8.42-
(ПЗП) -V 
категория 

9756           

  47086.3.101-V 
категория 

1064 47086.8.65-
(ПЗП) -V 
категория 

2600           

  47086.5.136-V 
категория 

2332 47086.8.86-
(ПЗП) -V 
категория 

3249, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  47086.6.31--V 
категория  

3563 47086.8.91-
(ПЗП) -V 
категория 

2568, 
от тях 

1920 
м2 в 
СДП 

          

  47086.7.102-V 
категория  

4947 47086.8.92 
(ПЗП) -V 
категория 

29062           

  47086.7.104-V 
категория  

3533               

  47086.10.251-V 
категория  

9699               

  47086.12.101-
ІV категория  

20653, от тях 
4530 м2 в 

СДП 

              

  47086.13.152-
ІV категория  

27888, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.14.3-V 
категория  

8189, от тях 
2650 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.101-V 
категория  

22944, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.14.102-V 
категория  

44630, от тях 
25210 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.103 -V 
категория 

69484, от тях 
43370 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.106V 
категория 

5260, изцяло 
попада в 
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СДП 

  47086.14.107-V 
категория 

12082, от тях 
2040 м2 в 

СДП 

              

 47086.14.127 
Част в 
северната част 
от 9911 остава 
свободна мера-
V категория  

9911, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.15.69-V 
категория  

22989, от тях 
9380 м2 в 

СДП 

              

  47086.15.81-V 
категория  

40236, от тях 
24230 м2 в 

СДП 

              

  47086.16.301-
ІV категория 

601               

  47086.22.89-ІV 
категория 

4506               

  47086.22.90-ІV 
категория  

3597, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.22.208-
ІV категория  

12656               

(ПЗП)  
1550м2 

47086.22.227-
ІV категория  

2570               

(ПЗП) 1343 
м2 

47086.22.228-
ІV категория  

3358, от тях 
1240 м2 в 

СДП 

              

  47086.22.229-
ІV категория  

534               

  47086.28.16-VІ 
категория 

60320               

  47086.28.29-VІ 
категория 

17213               

  47086.28.33-VІ 
категория 

12924               

  47086.28.34-VІ 
категория 

5791               

  47086.31.43-ІV 
категория 

14965               

  47086.33.123 569               

  47086.34.107-
VІ категория 

4186, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.35.70-V 
категория 

5000, от тях 
1680 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.71-V 
категория 

8702, от тях  
1510 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.72-V 
категория 

5986               

                    

  47086.35.74- V 
категория 

25412, от тях 
3290 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.100- 
VІ категория  

7601               

  47086.35.102 -V 
категория 

9857               

  47086.40.154 -V 
категория  

17032               

  47086.41.12 -ІV 
категория 

27198, от тях 
21020 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.13 -V 
категория  

22544, от тях 
10770 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.14 -V 
категория 

6246, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.49.64 -V 
категория 

25953               

  47086.49.67 -V 
категория 

2801, от тях 
1830 м2 в 
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СДП 

  47086.50.74- ІV 
категория 

95195               

  47086.51.22 -V 
категория  

1958               

  47086.51.49- V 
категория  

13203               

  47086.52.231- V 
категория  

35900               

(ПЗП) 52355 
м2 

47086.52.232 -V 
категория  

63028               

  47086.101.3 -V 
категория 

17981               

  47086.102.2 -ІV 
категория 

26966, от тях 
7290 м2 в 

СДП 

              

          

с. Ман. 
Конаре 

47113.1.20 -V 
категория 

3462 47113.11.61- 
V категория 

7828 с. Ман. 
Конаре 

0 0 47113.6.3
-(ПЗП) 
188658 
м2- V 
категори
я 

192990, 
от тях 

119590 
м2 в 
СДП 

  47113.2.26- V 
категория 

4104 47113.11.99- 
V категория 

14061           

  47113.2.41 -ІV 
категория 

1892               

  47113.4.28- ІV 
категория 

462, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.4.30 -ІV 
категория 

3416, от тях 
610 м2 в 

СДП 

              

  47113.4.41 -ІV 
категория 

650               

  47113.5.2- V 
категория 

35613, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.10.38 -V 
категория 

61458               

  47113.10.116- V 
категория  

217547               

  47113.10.69- V 
категория  

14415               

  47113.10.71- ІV 
категория 

22684               

  47113.10.80- V 
категория  

27099               

  47113.10.82 -V 
категория 

430               

  47113.10.95- V 
категория  

5574, от тях 
1850 м2 в 

СДП 

              

  47113.10.97- V 
категория  

1444, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.11.1- V 
категория  

10732               

  47113.11.98- V 
категория  

200063               

  47113.13.16- ІV 
категория 

9619               

  47113.17.50- V 
категория  

4928               

  47113.18.14- V 
категория  

10931, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.19.29- V 
категория  

329, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.20.32- V 
категория  

1099               

  47113.25.71- V 
категория  

3637               

  47113.26.36- ІV 
категория 

52241, 
изцяло 
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попада в 
СДП 

  47113.26.71- ІV 
категория 

658               

  47113.27.13- V 
категория 

6282               

  47113.27.30- ІV 
категория 

798               

                    

  47113.27.36 -ІV 
категория 

712               

  47113.37.153- V 
категория  

2922               

  47113.37.154- V 
категория  

2020               

  47113.37.155- V 
категория  

2960               

  47113.37.156- V 
категория  

315               

  47113.38.64- V 
категория  

2109               

  47113.39.47- V 
категория  

1460               

  47113.41.96- V 
категория  

2142               

  47113.41.121- V 
категория  

1264               

  47113.42.101- V 
категория 

3608               

  47113.42.103- V 
категория  

1344               

  47113.42.104- V 
категория  

2335               

с. Радиново     0 0 0 0 0 0 0 

  61412.7.49-Х 
категория 

767               

  61412.8.87 -ІV 
категория 

1347, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  61412.8.105 -Х 
категория 

8035               

  61412.9.41- ІV 
категория 

2886               

  61412.9.43- ІV 
категория 

1687               

  61412.10.44- Х 
категория 

3592               

  61412.17.162- Х 
категория  

9349               

  61412.24.18- Х 
категория  

61               

  61412.24.19- Х 
категория  

1259               

  61412.26.24 -ІV 
категория 

7901, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  61412.26.32- ІV 
категория 

23676, от тях 
6350 м2 в 

СДП 

              

  61412.26.41 -ІV 
категория 

378               

  61412.27.8 –ІV 
категория 

196, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 1602 
м2 

61412.27.10 -ІV 
категория 

1648, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 61412.28.7 -Х 
категория 

1050, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 1887 
м2 

61412.28.8 -Х 
категория 

1963, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. Рогош 62858.5.24 - V 
категория 

23974 62858.27.278
- V 
категория 

2626 0 0 0 0 0 
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  62858.5.29- V 
категория 

9538 62858.28.279
- V 
категория 

475           

  62858.9.97 - V 
категория  

590, изцяло 
попада в 

СДП 

62858.29.280
- V 
категория 

55           

  62858.11.104- 
VІІ категория 

1924               

  62858.12.581- 
VІІІ категория 

2294               

  62858.14.173- V 
категория  

413               

  62858.15.177- V 
категория  

190, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.15.103- V 
категория  

1371               

  62858.16.34- V 
категория 

1024, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.17.4 - V 
категория  

6405, от тях 
1960 м2 в 

СДП 

              

  62858.18.36- V 
категория 

10607               

  62858.18.180- V 
категория  

650, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.18.182- V 
категория  

3276, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.19.55- V 
категория  

23200               

  62858.20.28- V 
категория  

2328               

  62858.20.207- V 
категория  

3314, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.20.213- V 
категория  

3485               

  62858.21.228 - 
V категория  

264               

  62858.22.28- V 
категория 

1980               

  62858.25.84- V 
категория 

6374, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.25.85- V 
категория 

5893, от тях 
2790 м2 в 

СДП 

              

  62858.25.87- V 
категория 

8190               

  62858.26.80- V 
категория 

5767               

  62858.26.81- V 
категория 

3924               

  62858.27.65- V 
категория 

24117               

  62858.28.1- V 
категория 

2215               

  62858.28.8- V 
категория 

3933, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.28.36- V 
категория 

1591, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.29.79- V 
категория 

1325               

  62858.29.86- V 
категория 

11229               

(ПЗП)  11254 
м2 

62858.30.38- V 
категория  

11560               

(ПЗП) 4161 
м2 

62858.30.312- V 
категория  

4850               

  62858.30.316- V 
категория  

1357               

  62858.31.46- V 
категория  

3632               
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  62858.31.325- V 
категория  

3478, от тях 
1720 м2 в 

СДП 

              

  62858.32.30- V 
категория  

12886               

  62858.32.107- 
ІV категория 

1852               

  62858.32.109- V 
категория  

12787, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  62858.32.394- V 
категория  

6742               

  62858.32.406- V 
категория  

4985               

  62858.33.108- 
ІV категория 

9099               

  62858.33.388- V 
категория  

3525               

  62858.33.389- V 
категория  

15072               

  62858.34.46- V 
категория  

5211               

  62858.34.59- V 
категория  

32540               

  62858.34.61- V 
категория  

3617               

  62858.35.361- V 
категория  

566               

  62858.35.384- V 
категория  

6705               

  62858.36.57- ІІІ 
категория 

180               

  62858.36.525- V 
категория  

1676               

  62858.38.568- V 
категория  

6530               

  62858.40.524- V 
категория  

1461               

  62858.40.527-
ІV категория 

2321               

  62858.47.468- V 
категория  

1947, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.47.469- V 
категория  

1905               

  62858.47.604- V 
категория  

2397, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 4077 
м2 

62858.48.548- V 
категория  

4808               

  62858.57.69- V 
категория  

4104, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

  62858.57.74- V 
категория  

1658               

  62858.59.25- ІV 
категория 

60935, от тях 
25560 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21492 
м2 

62858.60.4- ІV 
категория 

21495               

  62858.60.7- V 
категория  

345, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.420- 
ІV категория 

2114, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.599- V 
категория  

17857               

(ПЗП) 14142 
м2 

62858.61.25- ІV 
категория 

17595               

(ПЗП)  1250 
м2 

62858.61.31- ІV 
категория 

1606               

(ПЗП) 1284 
м2 

62858.61.596- V 
категория  

1416               
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  62858.70.401- V 
категория  

7088               

  62858.70.589- V 
категория  

2659               

  62858.70.591- V 
категория  

2628, от тях 
990 м2 в 

СДП 

              

  62858.70.592- V 
категория  

2294               

  62858.70.597- V 
категория 

1822               

с. Скутаре                   

  66915.15.8- V 
категория 

17228 66915.3.10-
(ПЗП) - V 
категория 

3361, 
от тях 

1470 
м2 в 
СДП 

0 0 0 0 0 

      66915.3.31-
(ПЗП) 4148 
м2- V 
категория 

4239, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  66915.1.27- ІV 
категория 

2591               

  66915.3.30- V 
категория 

765               

  66915.4.19- V 
категория 

969               

  66915.5.60- ІV 
категория 

1124               

  66915.12.67- V 
категория 

4214               

  66915.17.71- ІV 
категория 

2373               

  66915.17.73- V 
категория 

911               

  66915.17.76- ІV 
категория 

3339               

  66915.17.77- ІV 
категория 

2714               

  66915.17.104- 
ІІІ категория 

4292               

  66915.17.168- 
ІV категория 

682               

  66915.19.66- ІV 
категория 

2770               

  66915.26.53- V 
категория 

1777               

   Част от ПИ № 
66915.19.30 с 
площ от 58 133  
м2 в източната 
част - V 
категория 

58 133                 

 ( ПЗП) 
 

66915.26.54- V 
категория 

6985        

( ПЗП)  66915.11.87- ІV 
категория 

3735        

 66915.26.51- V 
категория 

1155 
(изцяло 

попада в 
СДП) 

       

с. Строево 69874.19.21- V 
категория 

6170 0 0 0 0 0 0 0 

  69874.22.30- V 
категория 

1843, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.25.21- V 
категория 

13152               

  69874.34.7- V 
категория 

10454, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  69874.50.23- V 
категория 

14257               

  69874.50.25- V 
категория 

8575               

  69874.56.44- V 
категория 

13414               
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  69874.57.32- V 
категория 

3395, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.57.33- V 
категория 

2895               

  69874.58.38- V 
категория 

5565               

  69874.58.40- V 
категория 

207               

  69874.71.18- V 
категория 

1255               

  69874.74.20- V 
категория 

1335               

  69874.81.13- V 
категория 

2922, от тях 
830 м2 в 

СДП 

              

  69874.107.35- V 
категория  

2046               

  69874.121.24- V 
категория  

2613               

  69874.124.7- V 
категория 

1493               

  69874.143.5- V 
категория 

1115, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.5- V 
категория 

3237, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.6- V 
категория  

8693, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.15- V 
категория  

1469, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 10960 
м2 

69874.145.20- V 
категория 

11366, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 995 м2 69874.145.22- V 
категория  

1316, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.24- V 
категория  

1042               

с. 
Трилистник 

73122.5.40- V 
категория 

3153, изцяло 
попада в 

СДП 

73122.18.75-
(ПЗП) 80315 
м2- ІV 
категория 

85767, 
от тях 

2793 
м2  в 
СДП 

0 0 0 0 0 

(ПЗП) 5382 
м2 

73122.5.41- ІV 
категория 

6194 73122.18.77-
(ПЗП) 24973 
м2- V 
категория 

25719, 
от тях 

2130 
м2  в 
СДП 

          

(ПЗП) 9829 
м2 

73122.6.36- ІV 
категория 

14596   111486           

(ПЗП) 2491 
м2 

73122.6.39- ІV 
категория 

4507, от тях 
1750 м2 в 

СДП 

              

  73122.6.42- ІV 
категория 

2126               

(ПЗП) 8195 
м2 

73122.7.15- VІІІ 
категория 

9057, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 56886 
м2 

73122.7.21- VІІІ 
категория 

64715, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 10586 
м2 

73122.7.24- VІІІ 
категория 

10596               

  73122.10.16- ІV 
категория 

437               

  73122.16.144- V 
категория  

59779               

(ПЗП) 2477 
м2 

73122.16.77- V 
категория  

4387               

  73122.17.13- 
VІІІ категория 

11564               
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  73122.17.14- V 
категория  

96916               

  73122.17.15- 
VІІІ категория 

2957               

  73122.17.20- V 
категория 

45776               

 73122.17.28 
Свободни 2395 
м2 в серената и 
източната част- 
V категория  

2395               

  73122.17.32- ІІІ 
категория 

8681               

(ПЗП) 3582 
м2 

73122.17.33- V 
категория 

3927               

(ПЗП) 10200 
м2 

73122.17.56- V 
категория 

12612               

  73122.18.1- ІV 
категория 

7535, от тях 
4120 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 9709 
м2 

73122.18.6- ІV 
категория 

11901               

  73122.18.53- 
VІІІ категория 
 

5199               

  73122.18.55- V 
категория 
 

9058               

  73122.18.57- V 
категория 
 

7031               

  73122.18.59- V 
категория 

831               

  73122.18.61- V 
категория 

34223               

  73122.18.62- V 
категория 

12828               

  73122.19.5- ІV 
категория 

6088               

  73122.19.112- 
ІV категория 

1037               

  73122.19.117- V 
категория 

19005               

                    

                    

с. Труд     0 0 с. Труд 73242.10.17
1-V 
категория  

99, 
изцяло 
попада 
в СДП 

0 0 

  73242.10.172- V 
категория  

1372       73242.714.7
-V 
категория  

605     

  73242.10.174- V 
категория  

1389       73242.714.8
-V 
категория 

145, 
изцяло 
попада 
в СДП 

    

  73242.11.173- 
ІV категория 
 

951               

  73242.20.108- V 
категория  

1308               

  73242.20.109- V 
категория  

2613               

  73242.32.63- V 
категория  

2433               

  73242.32.65- V 
категория  

279               

  73242.34.37- V 
категория  

566               

  73242.34.38- V 
категория  

1512               

  73242.34.39- V 
категория  

2222               

  73242.50.61- V 
категория 

1335               

  73242.94.47 - 
ІV категория 

78, изцяло 
попада в 
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СДП 

  73242.102.595- 
V категория  

940               

  73242.121.70- V 
категория  

1194               

(ПЗП) 64778 
м2 

73242.150.45- V 
категория  

69857               

  73242.150.86- V 
категория  

584               

  73242.161.6- ІV 
категория 

1810               

  73242.161.7- V 
категория 

94743               

  73242.161.8- ІV 
категория 

2735               

  73242.161.9- ІV 
категория 

479               

  73242.161.10- 
ІV категория  

7298               

  73242.161.11- 
ІV категория  

951               

  73242.161.12- 
ІV категория  

1986               

 73242.161.13- 
ІV категория  

18953               

  73242.161.14- 
ІV категория  

2486               

  73242.165.185- 
ІV категория  

1497               

  73242.180.30- 
ІV категория  

3653               

(ПЗП) 
411707 м2 

73242.181.1- VІ 
категория 

430403, от 
тях 77890 м2 

в СДП 

              

  73242.181.8- VІ 
категория 

247, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.182.24- V 
категория 

72783, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  73242.183.54- 
ІV категория  

173, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.183.55- 
ІV категория  

2003               

  73242.190.67- 
ІV категория  

4126, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.190.71- 
ІV категория  

9489, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.210.17- 
ІV категория  

540               

  73242.210.19- 
ІV категория  

2611               

  73242.210.21- 
ІV категория  

3207               

  73242.210.22- 
ІV категория  

3458               

  73242.217.859- 
ІV категория  

2688, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.243.80- V 
категория 

591               

  73242.244.8- ІV 
категория 

24234               

  73242.244.9- ІV 
категория 

22559               

  73242.244.21- 
ІV категория  

5331               

  73242.613.37- V 
категория 

469               

  73242.613.40- V 
категория 

524               

  73242.613.45- V 
категория 

1411               



 21 

  73242.700.5- V 
категория 

1231               

  73242.703.33- V 
категория 

2056               

(ПЗП) 2192 
м2 

73242.704.4- V 
категория 

2267               

  73242.705.11- V 
категория 

2343               

(ПЗП) 3512 
м2 

73242.711.16- V 
категория 

4070, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                   

с. Царацово 78080.1.22- V 
категория 

2418 0 0 0 0 0 0 0 

  78080.8.42- V 
категория 

3647               

  78080.25.85- ІV 
категория 

3463               

  78080.32.131- 
ІV категория  

2877               

  78080.51.167- 
VІ категория 

5380               

  78080.53.2- ІV 
категория 

4129               

  78080.75.10- VІ 
категория 

3761, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  78080.94.227- 
 ІVкатегория  

10266               

  78080.94.270-  
VІ категория 

2869               

  78080.112.1- VІ 
категория 

7553               

  78080.136.2- ІV 
категория 

2933               

  78080.137.213-  
ІV категория 

784               

  78080.137.236 –  
ІV категория  

2741               

  78080.138.32-Х 
категория 

30891               

  78080.139.64-  
V категория 

1959               

  78080.139.65-  
ІV категория  

12993               

  78080.140.80-  
ІV категория  

5408               

  78080.140.93-  
ІV категория  

1163               

  78080.140.94-  
ІV категория  

3125               

  78080.140.102-  
ІV категория  

938               

  78080.142.156-  
ІV категория  

178               

  78080.143.175-  
VІ категория 

480               

  78080.143.193-  
ІV категория  

3745               

  78080.143.195- 
ІV категория  

5458               

                    

с. Ясно поле 87669.1.9-
свободни       -
(ПЗП) 27 847 
м2 - 
ІІІ категория 

27 847 87669.4.1-
(ПЗП) 8878 
м2- 
V категория 

10691 с. Ясно поле 87669.9.32-
V категория 

5218 0 0 

    87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2- 
V категория  

14787, 
изцяло 
попада 
в СДП 

  87669.14.50
- 
V категория 

3350     



 22 

 87669.7.39 – 
V категория 

26571 87669.17.1- 
V категория  

8580           

 87669.7.54– 
V категория 

9971 87669.17.4- 
V категория  

15333           

 87669.15.1– 
ІV категория 

7898 87669.17.16-
(ПЗП) 13057 
м2- 
V категория  

13395, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

 87669.16.37– 
ІV категория 

868 87669.17.24-
V категория  

949           

 87669.18.44 -ІІІ 
категория 

509, изцяло 
попада в 

СДП 

87669.17.26-
(ПЗП)14159 
м2- 
V категория 

17502, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.19.1-
свободни 24549 
м2 – 
V категория 

24549, 
изцяло 

попада в 
СДП 

87669.22.23-
(ПЗП) 2610 
м 2-V 
категория 

3104, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.20.22 -V 
категория 

2384 87669.22.25 
(ПЗП) 3495 
м2-V 
категория 

3783, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.23.1- 
V категория 

15098 87669.22.31-
(ПЗП) 2793 
м2- 
V категория 

2882, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.23.6-- Х 
категория 

4675, от тях 
3600 м2 в 

СДП 

87669.22.36-
(ПЗП) 1420 
м2- 
V категория 

1772, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.23.18-ІV 
категория 

24354               

  87669.23.16-V 
категория 

4431               

  87669.19.1-
свободни 43000 
м2 в източната 
му част- 
V категория 

43000               

  87669.5.3- част 
от 24000 м2 в 
южната част 
свободни – 
V категория 

24000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  87669.5.3- част 
от 74000 м2 в 
средната му 
част свободни- 
V категория 

74000               

  87669.5.3- част 
от 25000 м2 в 
северната  му 
част свободни- 
V категория 

25000               

   87669.17.1-V 
категория 
В слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП 

8580      

   87669.22.23 
–V 
категорияВ 
слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП  

3104      

   87669.22.25 
–V 
категорияизц
яло попада в 
СДП 

3782      

   87669.22.31-
V категория 
В слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП  

2881      
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   87669.22.36 -
V категория 
изцяло 
попада в 
СДП 

1772      

 

Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 
стопанската 2018-2019 г. за индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи) 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

І. с. Граф 
Игнатиево 

         

В слой ПЗП 17806.61.2 
свободни 
257185 м2 в 
южната му 
част- VІ 
категория 

257 185 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

В слой ПЗП 17806.61.391 
свободни 
250 315 м2 в 
северната му 
част- VІ 
категория  

250 315 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.396 -
VІ категория 

164 128 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.398 -
VІ категория 

39 998 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
 

ІІ. с. 
Калековец 

         

 35300.4.3-
38000 м2 в 
южната част-VІ 
категория  

38000- 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 35300.4.3-
56000 м2 в 
южната част -
VІ категория 

56000- 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
 

ІІІ. с. Ясно 
поле 

         

В слой ПЗП 87669.1.20 –ІІІ 
категория 

133 788 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 

В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 
устройване на пчелини. 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

 
Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения, 

желаещи да наемат общински мери, пасища и ливади за стопанската 2017-2018 г. на 
територията на Община „Марица“, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 
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Населено място Животновъден обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика 

Вид 
животни Брой животни 

І. с. Граф Игнатиево     
  4198-0200 ЗП ЛАТИН РАНГЕЛОВ ГЕНОВ  овце  360 
 

4198-0212 

 Говеда на 
възраст от 6 
месеца до две 
години  за 
месо 23 

 

4198-0063 

ЗП ИВАН РАНГЕЛОВ ЧАЛОВ Говеда на 
възраст от 6 
месеца до две 
години  6 

 

 
 Говеда над 

двегодишна 
възраст 10 

 

 

 Говеда над 
двегодишна 
възраст за 
месо 34 

 
ІІ. с. Калековец     
 

4147-0158 

ЗП ТОДОР ИВАНОВ 
 ТРЕНДАФИЛОВ 

Говеда на 
възраст от 6 
месеца до две 
години  за  
мляко 1 

   овце 147 
 

4147-0159 
ЗП СТОЯН ГЕОРГИЕВ 
 ГОГИЕВ овце 134 

 
     
ІІІ. с. Ясно поле     
  4139-0178 ЗП ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА  овце  159 
  4139-0043  - - 

 
 
Раздел V.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и 

ливадите в Община „Марица” – област Пловдив. 
 
 
1. Задължение на Общината:  

  
- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, пасища и ливади 
от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни. 
- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и ливадите. 
 

2. Задължение на ползвателите: 
 
Ползването на общинските мери, пасища и ливади, включва следните начини за въздействие 
върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав 
на тревостоя: 
Повърхностни агротехнически мерки: 
 почистване - почистването от камъни, дървета и храсти се извършва по механичен и 
химичен начин.  
- Механичено чрез почистване със специални машини – храсторези, булдозери и др.  
- Химично чрез използване на различни препарати за растителна защита; 
 регулиране на водния режим, чрез: 
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  Отводняване 
- Чрез построяване на диги, когато почвата се преовлажнява от високите речни води или от 
стичащите се от околните склонове води 
- Чрез поясни и брегови дренажи, когато преовлажняването се дължи на проникващи отвън 
подпочвени води 
- Чрез гъста мрежа от открити канали за ускоряване на повърхностния отток 
- Чрез мрежа от открити или закрити канали и съоръжения за понижаване високото ниво на 
подпочвените води 
 Напояване  
- гравитачно – 50 – 100 m3 
- дъждуване – 50 m3; 
 борба с плевелите и вредната растителност  -  води се диференцирано, съобразно състава 
на плевелите. Извършва се механично или с химични средства. Най-подходящ срок за 
внасяне на хербициди при естествените пасища е 3-4 седмици след първата паша, в 
началните фази на развитие на плевелите. За предпазване на животните от отравяне с 
хербициди трябва строго да се спазва карантинния срок, като пашата трябва да се 
преустановява най-малко за 14 дни. 
 торене – Мерите, пасищата и ливадите са силно отзивчиви на торене.  
 подсяване - прилага се при оредял тревостой и за подобряването му при наклонени 
терени. Използват се тревни смески от следните видове: 

- Житни – райграс, ежова главица, червена власатка, безосилеста овсига, ливадна 
метлица, тимотейка и др. 

- Бобови – детелина, звездан, еспарзета и др. 
Извършва се по следните начини: 
o Конвенционално – използват се традиционните технологии при отглеждане на 

тревни видове или смески от тях 
o Система за директно подсяване (СROP) - използват се сеялки за директна сеитба  без 

предварителни почвообработки 
o Самозасяване - дава ефект когато има ценни видове. Постига се чрез  късно косене, 

след осеменяване на видовете - 2-3 години.  
 режим  на ползване; 
 спазване на установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми 
(да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци ) и противопожарни правила (да не се пали 
растителност в мерите и пасищата);. 
Основни агротехнически мерки: 
 подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене: 

Торене с минерални торове: 
Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а при определени случаи се нуждаят от 

торене с микроелементи. Разумното и оптимално торене освен, че подобрява добива и 
хранителната стойност, подобрява и ботаническия състав на тревостоя. При установено 
вкисляване на почвите се налага варуване. Препоръчва се диференцирано торене в 
зависимост от надморската височина, респ. ботаническия състав. Препоръчителни са 
следните норми за торене:  
 За високопланинския пояс: азот – 15 -16 кг/дка, Р2О5 – 8-10 кг/дка, К2О – 12-14 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За планинския пояс: азот – 14 - 15 кг/дка, Р2О5 – 10-12 кг/дка, К2О – 10 - 12 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За предпланинския пояс: азот – 12 – 14 кг/дка, Р2О5 – 8 – 10 кг/дка, К2О – 8 – 10 кг/дка, 
микроторене с молибден, бор и мед,  

Определянето на торовите норми се извършва след анализиране на почвени проби за 
запасеност  с основните хранителни елементи – N,P, K и pH.  

o Торене с азотни торове – ежегодно, рано на пролет и след коситба при ливадите или 
след изпасване при пасищата. Нормите на торене варират от 60 до 120 kg/ha активно 
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вещество в зависимост от степента на запасеност на почвите. Основно се използват 
амониевата селитра, карбамидът и амониевия сулфат. 

o Торене с фосфорни торове – внасят се през есента или рано напролет при норми 80-
120 kg/ha. Използват се двоен или троен суперфосфат, както и костно брашно. 
Целесъобразно е да се използват естествени меки фосфати и алуминиево калциев фосфат 
разрешени от Наредба 22/2001 за биологично производство на растителни продукти и храни 
от растителен произход и неговото означаване  върху тях /изм.ДВ бр.10/10.02.2006/  

o Торене с калиеви торове – най – често се използват калиевият сулфат, калиев хлорид, 
калиева сол и растителна пепел. Внасят се през есента или рано напролет при норми 60 - 100 
kg/ha. Тук също е препоръчително да се използват посочените в наредба 22/2001 
необработена сол на калиевата основа (каинит или силвинит), както и калиев сулфат 
съдържащ магнезиева сол.  

o Торене с калциеви торове – с тях се торят киселите почви. Използват се сатурачна, 
обикновена вар и кредата (млян варовик). Нормите на торене са в зависимост от 
киселинността. Внася се около 2-3 t/ha обикновена вар или  3-5 t/ha сатурачна вар. 

o Микроторене – Торенето с Mo, B, Cu, Co, Zn и др., повишава добивите и подобрява 
качеството на сеното. Най - често използван е Мо, като се прилага в комбинация с фосфорно 
торене под формата на молибденизиран суперфосфат. Използва се 50 - 100g/ha чист 
молибден или 450-500 g/ha натриев молибдат.; 
 органично торене на мерите и пасищата: 

Торене с органични торове: 
Оборски тор  
Това е най-ефективния органичен тор. Съдържа около 0,5 % азот; 0,2% фосфор и 0,6% 

калий. Влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на 
житните и бобови треви за сметка на разнотревието. Внася се през есента или рано напролет 
при норма 15-20 t на хектар. 

Компост 
Приготвя се от различни органични отпадъци. Внася се рано през пролетта при норма 

15-20 t/ha всяка година или 30-40 t/ha през година. 
Торова течност 
Съдържа между 0,25 и 0,1 % фосфор; 0,5% калий и 0,03 % калции. Тори се през пролетта 

и вегетационния период при норма на торене 5-6 t торова течност на хектар предварително 
разредена във вода в съотношение 1:3 или 1:4. 

Торене на егреци 
Прилага се в райони с развито овцевъдство. Може да увеличи добивите от 17 до 120 %. 

Като норма може да се приеме престояването на една овца на 1m2 за две денонощия. 
 поддържане на мерите, пасищата и ливадите чрез традиционните земеделски практики 
/паша и  косене поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година) - При закъсняване с 
коситбата плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя. 
Важно е да се определи точно и височината на коситбата (оптималната височина на среза е 5 
– 6 см). Ефективно е въвеждането на сенокосооборот, което изисква определянето на 
участъци, които да се косят по различно време; 
 рационално и щадящо използване на мерите, пасищата и ливадите – прилагането на 
основното подобряване нарушава естественото растително разнообразие, тъй като чимът се 
разрушава напълно след разораване. Създава се изкуствен тревостой, селекционираните 
сортове се приспособяват по-трудно към съществуващите условия и трябва да се прилага 
само в краен случай чрез разработване и прилагане на рационална система от 
агротехнически мероприятия; 

Почвен слой – Не се допуска нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане 
на чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с моторни 
превозни средства в пасището. Не се допуска едновременното струпването на големи стада 
с животни (над 300 бр. овце и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място.  
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Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората – 
късане, изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета Провеждането на сеч 
на отделно стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва съгласно 
Закона за опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на неприсъщи 
видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на кучетата е 
съответно 1 на 100 бр. овце. 

Натоварване на пасищните площи – Не се позволява разпръскването на битови отпадъци 
из пасището.  
 

Раздел VІ: Процедура за сключване на договори за предоставяне на мерите, 
пасищата и ливадите –общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив 
за индивидуално ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни: 
 1.  Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или 
аренда по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя 
и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на 
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от 
средното годишно рентно плащане за общината или землището. Пазарната цена се 
актуализира ежегодно преди решението на Общинския съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. 
2.  Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен 
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се 
обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок 
до 1 март на предходната стопанска година.  
4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български) 
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, 
независимо от категорията на имотите. Приравняването на броя на различните видове и 
категории животни към животинска единица е, както следва:  
 

№ по 
ред 

Видове пасищни селскостопански 
животни, съгласно § 2в, ал. 2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни 
от всеки вид и 

категория 

Коеф. за прирав-
няване на съответ-
ния вид животни 

към 1 ЖЕ, съгласно 
§ 2з от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой ЖЕ по 
видове животни  

/кол.3 х кол.4/ 

попълва се от 
заявителя 

попълва се 
служебно 

 2 3 4 5 

 Говеда х х х 
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 Говеда над двегодишна възраст 
 1  

 Говеда над двегодишна възраст за месо 
 1  

 Говеда над двегодишна възраст от местни 
(автохтонни) породи - Българско сиво   1  

 Говеда над двегодишна възраст от местни 
(автохтонни) породи - Родопско късорого   1  

 Говеда над двегодишна възраст, одобрени 
за подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично 
животновъдство 

 1  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години  0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години  за месо  0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  породи - 
Българско сиво   0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  породи-
Родопско късорого   0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 0.6  

 Биволи х х х 
 Биволи над двегодишна възраст 

 1  
 Биволи над двегодишна възраст от местни 

(автохтонни)  породи - Български бивол  1  
 Биволи над двегодишна възраст, одобрени 

за подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично 
животновъдство 

 1  

 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години  0.6  

 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  породи - 
Български бивол  0.6  
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 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 0.6  

 Овце х х х 
 Овце 

 0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-Бяла 

маришка  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Вакла маришка  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Реплянска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Местна карнобатска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Медночервена шуменска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Копривщенска (Средногорска)  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Дъбенска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Средностаропланинска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Каракачанска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Странджанска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Сакарска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Котленска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Среднородопска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Свищовска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Софийска (Елинпелинска)  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Тетевенска  0.15  
 Овце от местни (автохтонни)  породи-

Западностаропланинска  0.15  
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 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Брезнишка  0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Местна старозагорска  0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Черноглава плевенска  0.15  

 Овце, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 0.15  

 Кози х х х 
 Кози 

 0.15  
 Кози от местни (автохтонни)  породи-

Местна дългокосместа (Калоферска)  0.15  
 Кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 0.15  

 Коне х х х 
 Коне над 6-месечна възраст 

 1  
 Коне над 6-месечна възраст от местни 

(автохтонни)  породи-Каракачански  1  
 Коне над 6-месечна възраст от местни 

(автохтонни)  породи-Старопланински  1  
 Коне над 6-месечна възраст от местни 

(автохтонни)  породи-Рилородопски  1  
  

ОБЩО ЖЕ: х х  

  ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и животни 
от местни  (автохтонни)  породи: х х  

  

ОБЩО ЖЕ за животни, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично 
животновъдство: 

х х  

 
5. Лицата подават заявление по образец, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието 
и храните, до кмета на общината в срок до 10 март. Заявленията се подават лично или по 
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пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на 
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по 
местонахождението на имота. Към заявлението се прилагат:  

• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в 
животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади за територията 
на цялата страна; 

•  Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗ; 
• Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено 

пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице; 
• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца 

при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено 
пълномощно на упълномощено от него лице. 

• Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни 
селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
6. На заявителя се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
под наем или аренда само за регистрираните постоянни животновъдни обекти или за 
регистриран един временен животновъден обект. За останалите регистрирани 
временни животновъдни обекти не се извършва разпределяне на площи. 
 7.  Кметът на общината назначава комисия в състав от трима до петима редовни членове, 
един от които – правоспособен юрист, и двама резервни членове. Член на комисията не 
може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в 
процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което се 
представя декларация на председателя на комисията. Решенията на комисията се вземат с 
мнозинство от броя на членовете й. Комисията определя необходимата за всеки кандидат 
площ по реда на т. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението 
предимство имат кандидатите, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 
необходимите площи в срок до 1 май на предходната стопанска година. Протоколът се 
обявява в кметството, публикува се на интернет страницата на общината с посочени, ако 
има наличие на остатък на имоти и може да се обжалва по отношение на площта на 
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 
8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището 
съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което се 
намира в рамките на общината и съставя протокол за окончателното разпределение на 
имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Този ред се прилага до 
изчерпване на имотите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд или до 
достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното 
землище по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството и се 
публикува на интернет страницата на общината с посочени наличие на недостиг или остатък 
на имоти и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-
дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен 
ако съдът разпореди друго. 
9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището и 
съседните землища на територията на общината съответната комисия съставя протокол с 
посочено наличие на недостиг на имоти. След допитване до съседни общини или общини от 
съседни области за наличие на излишък и получен положителен отговор от тяхна страна, 
комисията извършва допълнително разпределение на предоставените площи от съседна 
община или община от съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение 
на имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Разпределението се извършва 
последователно по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството, 
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публикува се на интернет страницата на общината и се изпраща в съседната община или 
община от съседна област. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 
10. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 
разпределението по т.7, т. 8 и т. 9, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни на 
предходната стопанска година, комисията по т. 7 предоставя служебно на министъра на 
земеделието  и храните или оправомощено от него лице протоколите по т. 7, т. 8 и т. 9, 
копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен 
фонд. 
11. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която 
се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция 
„Земеделие“. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по 
реда на т. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното 
разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли на предходната 
стопанска година. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на 
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 
12. Протоколът по т. 11 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по 
земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 
дирекция „Земеделие“. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 
13. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 7 и т. 11 кметът на общината, съответно 
директорът на областната дирекция „Земеделие“, кметът на съседната община или община 
от съседна област, сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен 
механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се 
сключват след 01 октомври на текущата календарна година и съдържат данните по т. 1, 4, 7, 
8, 9 и 11, регистрират се в общинската служба по земеделие. Наемната или арендна цена при 
сключване на договори за наем или аренда с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок 
от датата на сключване на наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за 
всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.  
14. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния 
и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата 
на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 
схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно 
арендно плащане за две стопански години от сключването на договора. В договорите за 
предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за 
определяне на дължимата сума за наем или аренда се вписва информация за общата площ на 
имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване на 
договора специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Данните се изготвят от 
Общината чрез извършване на пространствено сечение между имотите по договора от 
кадастралната карта и специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", достъпен 
чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и храните – неразделна част от 
договора. 
15. Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на текущата стопанска 
година при условие, че е намалило или ликвидирало животните си с двустранно подписано 
допълнително споразумение към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата 
стопанска година за срока на договора. 
16. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване се отдават под наем чрез търг по реда на Глава шеста от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти  и вещи, собственост на Община 
„Марица“, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

apis://Base=NARH&DocCode=83827&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83827&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4098&ToPar=Art37и&Type=201/


 33 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се 
сключват за една стопанска година. 
17. Останалите след провеждане на търга по т. 16 свободни пасища, мери и ливади се 
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 
определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. Договорите се сключват за една стопанска година. 
18.  Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и ливади от 
държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и 
храните, а от общинския поземлен фонд – в бюджета на общината. 
19. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната 
цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 
20. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени 
наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 
21.  Договорите за наем по т. 16:  

А. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на 
ползвателя; 

Б. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал. 
4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, освен в случаите на 
настъпили форсмажорни обстоятелства. 
22. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 
14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и предоставени от 
общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и 
изтичане на стопанската година, в която е издадено решението. 
23. Кметовете по населени места представят информация в общината в дирекция „Общинска 
собственост“  за мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на територията 
на съответното землище, които да се предоставят за общо и индивидуално ползване за 
следващата стопанска година.  
 24. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на 
съветниците: 

А. размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за 
общо и за индивидуално ползване за следващата стопанска година в зависимост от броя и 
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. Списък на 
имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се 
публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март; 

Б. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината за 
следващата стопанска година. 
25. Пашата на пасищни селскостопански животни се извършва по пасищни райони и пасища 
(поддържани площи), без да се надвишава допустимото натоварване и при спазване 
определените от кметовете по населени места маршрути за движение на животните, 
пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за отвеждане на животните до местата за 
паша. 
26. Свободните мери, пасища и ливади, за които няма сключени наемни договори или 
договори за аренда, след отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за 
общо ползване, могат да се предоставят под наем за устройване на пчелини само в случаите, 
когато е поискано устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем се 
извършва след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда 
на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти  и вещи, 
собственост на Община „Марица“ по цени, определени от Общинския съвет.  
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27. Отдадените под наем/аренда мери, пасища и ливади, за които наемната цена е заплатена, 
се предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или упълномощено от него лице 
с двустранен приемно-предавателен протокол. 
28. За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, съгласно изискванията 
на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
предназначението им, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 
6.11.2012 г., в отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за 
които наемната цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за наем 
или аренда, наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на 
общината. В молбата се посочва броя на отглежданите животни и номерата на поземлените 
имоти, върху които лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на 
животни, брой постройки.  
29. Всяка молба се завежда в деловодния регистър на общината. Молби, които не са 
попълнени по образец, се връщат на животновъда от служителя, приемащ молбите за 
допълнения/ корекции.  
30. Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с 
обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на 
земята, както следва: 

А. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар; 

Б. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения 
за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни. 
31. При стопанисване на наетите площи: 

А. Наемателят няма право да огражда предоставените му за паша имоти с постоянна 
плътна ограда. 

Б. Наемателят има право да поставя електропастир. 

В. Когато собственикът на пасищните животни и пастирът/ пастирите са различни 
лица, то собственикът ангажира и изрично упълномощава другото лице, което да извършва 
това от негово име и за негова сметка.  

Г. Пастирът е длъжен винаги да носи в себе си своя екземпляр от пълномощното. 

Д. По време на извършване на дейността, лицето, съпровождащо стадото, е длъжно 
стриктно да спазва изискванията по противопожарна безопасност, указанията на 
длъжностните лица и условията, посочени в договора за наем. 

 
Раздел VІІІ: Извършване на проверки за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ 

за сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд: 

 
1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, ежегодно извършват проверки 
за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ за сключените договори за наем или аренда на 
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. 
2. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на изготвена и предоставена от 
БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в 
Интегрираната информационна система на БАБХ: 
А. животновъдни обекти; 
Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 
В. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 
3. Когато при извършването на проверките се установи, че: 
А. В животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с 
над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, 
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договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на 
броя на животните;  
Б. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината; 
В. е настъпила промяна на условията по т. А и т. Б,  договорите за наем или аренда се 
прекратяват от кмета на общината; 
Г. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за 
наем или аренда се прекратяват от кмета на общината. 
4.  Договорите за наем или аренда по т. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, 
ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на 
проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 
5. В случаите по т. 4 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от 
регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 
2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и 
уведомява кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд; 
6. Условията на т. 2, б. А, т. 3 и т. 4 не се прилагат за част или всички селскостопански 
пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които 
са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии. 
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OEIUA HAETA IUIOIU 156.049 rka irt 5 xar.

Epofi xuaomu no cnpaBKa B

EAEX:
Osue-uaftmu qal 12 mticeua-
n59 6p.

-23.1

O6u
)(E

)|(E

23.85

TIM. 03 12,5.2015 r 30;9.2020 r Haeu reuc .lleilcrsa'ur flcrrohoat JU()EKA I4JII,IEBA
IIBAHOBA

IJUUUU-

3 xar,
rsu,uuuBa, npeAcTaMnBsrun
qScr B cpeaHaTa My qacl oT
III{ }tp 87669.1.9, qerrqr c

mour or 380,439 aKa! c. ,flcHo
norg

TIM - 2J 12.5.2015 r. 30.9.2020 r. HaeM 3eliq .lleficrsalr flcrro nole JIK)EKA IIJII{EBA
IIBAHOBA

50000.00-
3 Kar.

3eueAelcra 3eMc c moq or
50,000 axn, npeAcraBnrBau1H
cacT B ceBepo3anaaHaTa My My
qacr or III{ J\b 87669.1.9.
udHcr c IuotrI or 380,439 axa.
c. -f,cno noae

floraraulu ce flN{"rl - 465,000 Axa or rrar. 1-7 rus 930.000 Ara or xar. &10
OEUIA HAETA IIIOIII 200.000 AKa ror 3 xar.

Epoi maorou no c[paBKa B

EAEX:
fone4a fiag 24 Meceqa-M,'lcKo-

lr 6p.
-31.0

06u
31.0(

)ITE

}(E
Epofi xunomu npu
cMreqBaHe Ha aoroBoptrTe 3a

HAEM:

lfoneaa Haa 24 ueceua-
MflcKo -576p.

-57.0

O6u
)ItE

)I(E

I 57.00

IIM .04 2.10.2017 r. 30.9.2022 r. Hdeu leuc .{eftmsau1 KaJreKoBeu 3II TOAOP
I{BAHOB
TAEITNAOI,IIOB

2443,00 3arpeneHa uou or 2.443 axa,
npelcTaMeBaqa qatr B

rcxrlaTa My cacT oT no3eMJeH
uuoi Jfa35300.4;3 c HTII
"lacuule", c. Kalexoaeu

IIM - 38 1.10,2015 n. 30.9,2025 r. Haeru 3emr Kueroneq 34roAoP
I'BAHOB
TPEHAAOIIJIOB

I

I

39000.0G
6 xar.

3eue4e.ncrca leun c rurorl or
39,000 ara, npeAsauqBarqa
qacT B toro3anaaHaTa My qScT

or IIII No 35300.4.3, c,
Kareroaeu

nM-39 1.10.2015 r. 30.9.2025 r. HaeM 3eM[ AefiflBauI Koreroneu JII IUAUr
I{BAHOB
TPEHAAOI,LIIOB

26000.00-
6 Kar,

3euergcxa leus c ffolu or
2,6,000 axa, trpe.qtraBrfl Ba ura
cacT E rero3tnaAHaTa My qacT

or III{ J$ 35300.4.3. c.
Ka.fiexoeei

Ilo,rarauu ce III\{"II - 346.500 llKa or rrar. l-7 r{Jru 693.000 lxa or xar. &10
OBIIIA HAETA IIJIOIII 67.443 axa o'r 6 xar.

Fpofi xuromn no cnpaBKa B

EAEX:
foseAa or 6,qo 24 Meceua-
urnxo-l 6p.
Osue-uaEnil lraa l2 ueceua-
154 6p,

. 0.6

-23.1
O6n
'r.1 1l

}trE

XE

)I{E

Epofi xunmx npH
csrcqBaHe Ha aoroBopHTe 3a

HAEM:

Oaqe-uafixu or MecrHtr
(anrdxronxH) nop oan-na t 12

xeceua,1.16 6n:

r7.4 ) )ITE

TIM. ()l 26.4.2017 r, 30.9,2021r HaeM 3eMc .(eficrna11 Crpoeoo 3NTOIOP
,IIIIMI'TPOB
PYCI{I{OB

149514.00
5 xar.

IIL| J$e 69E74.f07,32. c mour of
149.514 ara c HTII "Ilacuue",
c. CrpoeBo

TIM - 02 26.4.2017 l 30,9,2021ri. Haev teus Aeficraaur Crpoeno Jrr ruAu_ts
AI4MI4TPOB
PYCI{HOB

633s2.00
5 Kar.

63,352 gna, B ceBepHara My
cacr or III{ Nc 69874.145.28, c

HTII "Ilacnrqe", c. CrpoeBo

IIM - 35 1.10.2015 r 30.9.2020 r Haem lemc Aeficraaul Crpoeno 3II TOAOP
,III,IMI4TPOB
PYCI,IHOB

53977.00-
5 rar.

[I,I JTe 69874.145.1 c uoru or
33,977 rca, c. Crpoeao



IIM - 36 1.10.2015 r 30.9.2020 r HaeM 3eM9 AeficrBaul Crpoeao 3n TOAOP
JIIIMIITPOB
PYCIIHOB

31006.00-
5 xsr.

IIII J|'l 69874.145.17 c rooul or
31,006 ma, c. Crpoeeo

TIM.37 1.10.2015 r. 30.9.2020 r. HaeM retrq Aeilcrnaul Crpoeoo Jrl IUAUf
AI{MIiTPOB
PyCIIHOB

39176.00-
5 xar;

III,I Ne 69874.145.23 c runoru or
39,176 ma, HTII "Ilacuqe", c.
Crpoeno

flM-38 1.10.2016 r. 30.9.2021 r HaeM leuc Aeiicrsaul Crpoeeo 3TI TO.IIOP
AI,IMI,ITPOB
PYCI,IHOB

125795.00
-5ran

IIId JTa 69874,107.30, c mour or
125'795 ara' HTII "[acHure",
c, CrpoeBo

Iloraraulu ce nMI - 2963,25 AKa or Kar. 1-7 uu 5926,50 ara or nar. &10
OBIIIA HAETAIIIOIU 462.820.qKa or 5 xar.

Epofi xu.eornlr rro cnpaBKa B

EAEX:
IoeeAa HaA 24 Meceqa-
MnqKO-7s 6p.
Osue-uafiru na.q 12 meceua -
817 6p.

-75.0(

- r22.
OOurl
197.5

)t(E

l )(E

)I(E
Epofi mnorHu npu .

cKnresaHe Ho aoroBopHTe 3a

HAEM:

Ioseaa Ha,q 24 nreceua -87 6p,
Osue-mairn na.q 12 ueceua -
660 6o,

-87.01

-99.01

Ofu,
186-0

KE
KE

)ttE
TIM -36 1.10.2016 r JU,Y,ZUZI r tlaeM 3eMt AeECrBaq Cryrspe ET HIiIOI96 61867.00 III{ No 66915,23.35. c rurou or

61.867 axar HTII "[acHure", c.

Crcyrape

Ilorararqu ce IIM-II - 339.750 aKa or Kar, 1-7 mx 679.500 aKr or Kar. &10
OEIIA HAETA II"IOII 61.867 lKa or 5 xar.

Epofi xunoru flo ctrpaBKa B

EAEX:
Onue-uafiru uaa 12 Meceua -
60 6p.;
Osue-Mafixu asroxroHHx
nopo4u Hag 12 rueceqa - 91 6p.

-9 TT

-1,1.6

06ur
)I(E

)|tE

22.65

Bpofi rclaomu npu
ctcJlrcqBaHe Ha aoroBopHTe 3a

HAEM:

Oeuemafixu Ha.q 12 Meceua -
104 6p.
Onue-uafixu or Meffiu
(arroxrouuu) nopo,qn - xa4 12

ueceua-26 6p.

-15.6

- 3.9(

O6u
)t(E

)I(E

{(E

19.50

TIM - 28 1.10.2015 r. 30.9,2020 r. HaeM 3eMc Aefi$naur Crl,rape 3Il Cnac Toaopos
JIlrros

5312E.00 IIH ]f! 66915.17.63 c naou or
53,128 axa c HTII "flacHure"

Iloraraun ce IIMJI - 321,000 ara or.rmr. l-7 r.r,rH 642.000 axa or rar. &10
OEIIIA HAETA IIJIOIII 53.128 ara o'r 5 xar. 

."+ -.._-

Bpoft xusomu no cnpaBxa B
EAEX:

-13.6

06u
)KE

XE

)ITE

21.40

91 6p.
Onue-uafirH or uecnru
(aeroxronau) nopo4r - ua,q 12
ueceua-25 6p.

Epofi xHsomr npH
cKnrcqBaHe Ha aoroBoptrTe 3a

H!EM:
Osue-uafixu Baa 12 nreceua -
101 6p,

-16,0

O6n
16.01

}|(E

)ItE

nM-10 t0.7.2014 r 10.7.2019 r Haeu lems .lleilcrsaq Crpoeso 3II IIETKO
IIBAHOB
AAPA.q]IUHCKI,I

s1217.00-
5 (ar.

3eueAe.lcxa reui c nnoul or
51,217 ma, flpeacraffi Baura
qacT B rexHaTa My cacT oT
no:euen umor Np

69874.145.30, c, CrpoeBo c
HTII "Ilacuure"

IlM-l1 10.7.2O14 r 1O.7.2019 r. Haeu reur ,{eftcreauq Crpoeao 3N IIETKO
I{BAHOB
AAPA.QKAHCKI{

I

45241.00-
5 rar,

3eueagcxa 3eMs c uoul or
45,241 axa, npersaMrBarqa
qagT B reXHaTa My C8S OT

noreuren uuor Jt!
69874,i45.28, c. Crpoeno c
HTII "IIacrure"

flo.naraulu ce IIMJI - 135.000 axa or r<ar.l-7 wt270,000 ara or xai. &10
OETUA HAETA IUIOlll 96.458 axa or 5 xar :. -:

Bpofi xunornH no cnpaBxa B
EAEX:
Onue.uafixx saa 12 ueceqa -
60 6p.

-9,0(
O6r
)ttE

ItE
: 9.00

Epoft xnaorxr npu
cHreqBaHe Ha AoroBopxTe 3a

HAEM:

Korn-291 6p.
-43:( )I(E

IIM - 34 1.10.2015 r. 30.9.2020 r. HaeM revq ,{e*crnaul Kanexoreu 3TI HIIHA
XPI,TCTOBA
KAPAI,IJII,IfrCKA

IUtruUU.tru.

6 rcar.
JEMEACJCKA I

100.000 mca. a
qScT B qeHTpBTHATA My qACT

or IIIINc 35300.4.3, uerrc c
ruroq or 646,781 lxa, c.
f{q rernncrr

Iloraraqt ce IIMJI - 657 aKA or |tar. l-7 t'.sru l3l4 axa or Ker. &10
OEIIIA HAETA ILTIOIII 100.000 rra or 6 rar.

Epofi xHoomH no cnpaBKa B

EAEX:
Onue'uafirH naa 12 meceua-74
6p.

-11.1



Osue-Mafrrn or MesHH
(arroxronnt) nopo4u - uaq 12

Meceqa-218 6p. .32.7

06u,
}(E

E

43.8

Bpofi xnaornu npH
ctcrrrosrHe Ha AoroBopuTe 3a

illelf: ,

Osue ?18 6p.
Koru-l 6p.

- J2.1
- 0.1
06u
32.8s

OXE
O )I(E

}(E
TIM - 17 1.10.2016 r 30.9.2021r Haeu reus .(eiicrsau Ka.lerooeq 3II IIBAH

EOXI,IJIOB
EO)ITKOB

90000.00-
6 rar.

3eme4ercxa 3eMfl c rutorq or
90,000 axa, npeAcraucBaula
cacT B ueHTparHaTa My cacT
or III{.}lg 35300.4,3, qe.'Irq c
ruoq or 646,781 4xa, c.
Kareroaeu

florarautu ce fIM"rI 198.000 axa or Kar. 1-7 urn 396.qxa or xar. 8-10
OEIUA HAETA IIJIOIU 90.000 axb or 6 xar.

Osue-uafiru naa 12 ueceua-74
6p.
Onue-uafixH or vecruu

HHU) nopoatr - Ha,q 12
o o11;""*-''

KorH-uafirn uaa 12 ueceua - 4

6p.

-1 1.1

-1.5 )

-0.6 1

06ur
)ItE

ttr

E

E

13,2

Osue-uafinu Haa 12 Meceua-84
6p.
Ko:n-uafixn aaa 12 uaeqa - 4
6p.

-r2.6

-0"6 )

O6ur
)KE

(D

E

13.2

TIM - 05 24.4.2414 r 24.4.2019 r Haeu reus AefrflBau Pa4nnoeo 3II Mapun
r{eneprros

'-f

91903.00-
l0 rar.

Ilo:eureu Huor J{c

61412.28.lll c mour or 91.903

ANTIITII "[actrqe", c.
Pr.ulnono

IIM-06 24.4.2414 r. 24.4.2019 r. Haeu sduc .IIeficrnaul ParHnoro 3II Maphx
r{qneprroa

8187,00.
10 rar.

In J{e 61412,7.47 c rrirout or
8,187 ma, c. PaAnHoso

florarautH ce IIM"TI - 130O00 ara or xar. l-7 lllln 2600.00 AKa or Kaa &10
OB1IIA HAETA IIJIOII 100.090 rxa or l0 Kar.

Bpofi xusorxn no ctrpaBKa B

EAEX:
Iose,qa na,q 24 Meceqa-MncKo-
84 6p.
Foseaa :a ueco Ha4 24 ueceqa-
26p.

-84.0

-2.00
O6ur
)I(E

}I{E

KE
r 86.00

Epofi xnnorHH npH
cKrrcsaHe |fa aoroBopuTe 3a

flteM:
Fnnere-44 6n

-44.0 XE

TIM -
20

1.10.2016

r,
30.9202r
r.

Haem
3eMf

AeficrBau rpa0
IIrHarHeso

186592.00 186.592 gna., vacr u

3II|ATHATO 'IACT OT III{ N
117806.61.1, c. fpa0
llrHarueso

IIM - 03 12.7.2013 r. 12.7.2018 r. Haeu seuq .lleftcrna ur fpaQ
I,IrHartleao

1.

3NNATI4H
PAHI-EJIOB IEHOB

.f

92500.00-
6 xar

3eue4ucxa :eur c uoul or
92,500 axa, npeacrauqBaqa
socT B trSTOqEaTa My qaq oT
tro3eMneH HMor Nc
1?806.61,1t HTII '.'Ilacurue", c.
np

fIM - 04 24.4.2014 r 21.1.ZVtv f HaeM 3eMC AeficrBaul r paQ
llmarueno

Jll JtA r llltt
PAHTEJIOB TEHOB

OIUUU.UU.

6 rar,
61,000 axa or fII{ Nr
n7806.61.f, ueJrxer c uolu or
340,117 lxc, HTII "IIacHqe",
c, fo, llruarHeso

flonarauru ce IIMJI - ?83.000lxa or r;ar, l-7 rou 1566.000 axa or mar. 8-10
OEIIA HAETA IIIOUI 340.092 sxa or 6 xar.

Epoil xnaornn no cnpoBra B

EAEX:
Osrte-vafiru ua4 12 uecela-I7
6p.
Oarie-uaftru or MecrHH
(anroxrouHH) nopoa.u - Haa l2
ueceqa-10 6p,

-2.55

-49.6
O6ilr
)t(E

KE

)ItE
52 20

bpoH xflBofrn nptr
cHroqBaHe Ha aoroBopHTe 3a

HAEM:

Onue-144 6p.
Koru-56 6p.

-21.6
-8.40

Odrr
30 0(

)ItE
?{(E

}I(E
IlM-27 1.10.2015 r 30.9.2020 r. Haen reuc AeIcrBaur Crlrape 3rI I{OCI{@

TIETPOB
EAKbP.IIXHEB

rs66s.00 -
5 xar,

ru.I JTc 66915.11.28 c mour or
15.665 rra, HTII "Ilacuue"

floraraurn ce III!vL]I - 748.000 ara or nar. 1-7 urn 1576.000 aKa or Rar. &10
OETUA HAETA II"TIOII 15.665 axa o'r 5 Kar.

Fpofi xusomu no cnpaBKa B

EAEX:
Ioaeaa or 6 ao 24 ueceua-
uanxo-2 6p.

-1.20

-46.(

-4.00

06tu
48_0(

KE

)ItE

KE

)I(E

46 6p,
Foaeaa uai 24 Meceqa 3a Meco -
4 6p,



Bpoft xunorun npu
cKJlrcqBAHe Ha AOTOBOpHTe 3a

HAEM:

f'oseaa qaA 24 meceua-40 6p.
f'oaeAa or_ 6 Meceqa Ao 24
medua-8 6o.

-40.0(
- 4.81

Cl6ul
4,4.80

I}|{E
I)|(E

}I(E
TIM - 25 1.10.2015 r 30.9.2020 r Haem lemc !eficrraru f,cso nore 3N 3ATIP,flH

,|JIIIEB T,UII,IEB
10000,00-

3 rar.
3eme,4e.ncra leuc c Moul or
10,000 axa, npeAcrauqBaurtr
qacT B ceBepotr3TocHaTa My

cacr or IIII Ne 87669.1.9

TIM - 26 1.10,2015 r. 30.9.2020 r. Haeu leuq AeficrBauI .flcHo nole 3]II3ATIP,flH
IIJII,IEB I4JII,IEB

18822.00-

5 tar.
III,I J{c 87669.25.9 c Horrr or
18,822 axa c HTII "Ilacurue"

florarauu ce IIM"TI - 195.750 trxa or Kar. 1-7 iuH 395;500 ara or Ka.r. 8-10

OEUIA HAETA II-IOI]I 10.000 ara or'3 rar. u 18,E22 or 5 xar.
fipofi xiuaoruu no cnpaBKa B

EAEX:
Onue-uaixH Ha.{ l2 ueceua-
496p"
OBu6'Ma[k|| or MecrHr.l
(anroxronru) iropoau - saA 12

ueceua-28 6p.
Koru-uaixn uaa l2 ueceqa-10
6p.

-7.J5

- 1.21

-1.5 )

O6ur
}I{F'

iE

IITE

0

13.05

Epofi xunorux npr
curccBaHe Ha ,qoroEopilTe 3a

itaeM:
Onqe-57 6p.
Koru-6 6p.

-t8.55
rD.9 i
06ur
q4<'

(E
E

E

TIM - 3I 1.10.2015 r 30.9.2020 i Haeu ceuc AefitrDaut Crpoeao 3If lrcpra.IIoaHona
{i{ptsopt';

76979.00-
S xar,

IIII Nr 69874.68.28 c uoq or
76,99 ara, HTII "Ilacuure", c.

Crpoeno

florarauu ce IIMJI - 1111.000 rra or xar. 1-7 mu2222.000 llxa or xar' 8-10

OEIIIA HAETA [JlOllI 76.979 axa o'r 5 xar.
Epofi ?KrBorFl{ no cnpaBKa B

FAEX:
foae,ua or 6 no 24 ueceqa-
mrnxo - 9 6p.
foneaa na,q 24 Meceua-MnrKo -
66 6p.
ll-onega na,u 24 ueceua- ueco -
2 6p-

- 66.1

06u
;KE

)KE

}I(E

E
:73.40

Epoii xnaomn npu
crytroqBaHe Ha aoroBopHTe 3a

-3 0c

.,86.(

lf,6u
89.0i

ru

D)ItE

)KE

HIEM:
FoseAl or 6 ao 24 ueceqa-
MnflKo - 5 6p.
Ioseaa naA 24 ueceua-MnsKo -
86 6p.

TIM - 1I 12.5.2015 r. 30.9.2020 r. Haeu teuq AefimBau .flcro nore 3ATTP.SH UBAHOB
3ATIP'HOB

60000.00 3emeaucxa 3eMq c ffonl or
60,000 axa, npeAcraBJfl Eauu
cocT B ceBepHaTa My cacT oT

III{ J$ 87669,1.9. uuuqr c

mour or 380,439 ara, c. flcno
nore

rlorarauu ce fIMJI - 234.000 ara or rcar l-7 mu 468'000 lxa or,mr' &10

1O5l{A IIAETA IIJIOII60.000 rri or 3 rar.
Epofi rornorur no cnpaBKd B

EAEX:.
Ooue-uairu naa 12 meceua-65
6p.
Oeqe-maixu or remsH
(anroxrouHH) nopo4H - uaq 12
veceqa-39 6p.

.9.7

.5.8

O6r
)KD

)I(E

XE

r: 15.60

Epoft xuaoruu npu
curccBaHe Ha AoroBopnre 3a

HNEM:

Osue-144 6o.
-21 t0 )ItE

IIM - 06 18.4.2016 r. 30.9.2020 r, Haem lemc .lleficr6au MaHore 3TI TIET'bP
XPIICTOB
ATAHACOB

53594.00 57.412 Dxa B rcxHara eacr or
[I,I.Ns 47086.49,66, c. Manore
c HTIIJ'IIacHure". or xorro
riieiparen.qotorbpa ra 3.878

ltr€

TIM. 07 18.4.2016 r 30.9.2020 r Haeu 3euc .lleficrBarr Maso.re 3II IIET'bP
XPIICTOB
ATAIIACOB

13731.00 III,I Ns 50.72 c uour 13.731. c
IITII "Ilacnqe", c. Masore

Ioraraurn ce IIMJI - 231.000 axa or rar. 1-7
OEIIIA HAETA IIJIOIII 67,325 axa or 5 rar'

rl.llx 462,000 axo or rrr. &10 Epofi meonu no cnpaBKa B

6AEX:
foseaa or 6 ao 24 M. 3a MnqKo-
11 6p.

foneaa Haa 24 u. la uasro-8
6p.'
Ioseaa or 6 ao 24 u. ra ueco-l
6p.

- 6.6

-8)

- 0.6

06r
II(E

{(E

E

{iE

): 15.2

Epofi xlraorun npu
cHrcqBaHe Ha aoroBoPuTe 3a

HACM:

(HeaoroxrourH) 24 u nal24
ueceq* - 21 6p.

- 21,

06r
lITE

O )KE

r: 21.00



ftM - 05 14.4.2016 r 30.9.2020 r Ilaeu remn AefisBaur 57412.OU. 57.472 axa n cesepnara qacr or
IIII J{b 49.66 c IITI !'Ilac*rqe"r

c. Maxore

floaamuu ce IIMJI - 407.250 axa or xar. 1-7 un 814,500 aKe or Kar.
OEIIIA HAETA II"TIOUI 57.472 ara or 5 xan

Epofi xuaorHu tro cnpaBKa B

EAEX:
Onue-maiiru naa 12 u. -161 135

6p.
Oaue-mailru or MecfrH
(anroxroHun) nopoan - Haa l2
Meceqa-46 6p.

-20,2

-6.9"

Cf6qr
XE

)KE

E

27.t5

Epoft xuaornu npl
cri.nrcsDaHe Ha aoroBoprre 3a

HAEM:

OBqe-MafiKu Haa 24 u,-116 6p.
Onue-uafirH or Mecuu
(anroxrounn) nopoatr Haa 12
ueceqa.-46 6p.

- 17.4

- 6.9(

()6ut
TICF'

)I(E

,ITE

24.30

IIM - 04 18.4,2016 r. 30.9.2020 r. HaeM 3eMc Aeficrsdur Manore JJIA I'KU I'AUITJII.|J
IIII,ITEB

s7412.00-5
KAT;

57.472 rca B cpeanara qacr or
IIU.lfir 47086.49.66, c. MaHone
'c HTII "Ilacxure"

Ilo,raraqu ce IIM"TI - 75.000 aKa or Kar. 1-7 un 150.000 4Ks or K!r'
OEIIIA IIAETA IUIOH 57.472,qna or 5 xar.

&10 Epofi xHnomn no cnpaBxa B
EAEX:.
fo.neaa xaa 24 M. 3a Mns*o-
56p.

- 5.0(

()6u
)KE

(E

5.00

Epoft xunorun npH
cgreqBaHe Ha aoroBopHTe 3a

HACM:

fosera Ha,q 24 u. sa rdnaKo-Sl

6p.
Ioaela uaa 24 u. ra ueco-2 6p.

- 5l.l

- 2,01

06m
:([,

)l(tr

KE

s3.00

IIM. 03 18.4.2016 r 30.9.2020 r Haeu deug AefitrBaut Matroad ATAHAC
TqAOPOB
AOHTIEB

5747 Z.Ult-t' xai'
57.472 Axa B cpeaHara qacr or
m,I J\l 49.66r c. MaHore

florarauu ce IIM"TI - 267.750 axa or rar. l-7 ul
OEUIA HAETA II-IIOUI 5?.472 ara or 5 xar.

535,500 axa or Kar, &10 Epofi xuoorHH no cnpaBxa B

EAEX:
Osue uailru uaa 12 u. -16p.
Onue-uailku or uecrHu ,

(aeroxrouun) nopon{ Haa l2
Meceqa -118 6p.

..0.1

. 11.

06u
lrfF

XE
)I(E

: 17.85

Epoft xuBorHr npH
cffiqBaHg Ra aoroBopnTe 3a

Hlex:'
Osue Maixl Haa 12 n. -36p.
OBrIeMafiKtr or Memirtr
(anroxrounu) nopogll HsE 12

ueceqa.-1006p,

..0.4

..15.(

tO6u
'ilttr'

}KE

}I(E

r: 15.45

TIM - 02 18.4.2016 r, 30.9.2020 r. Haeir leuc ,lleficrnauI Mano.re BACI,IJI

AIIMIITPOB
AHTOB

26827.0-4
KAT.

[I,I Ns 20,110, c. Marore c
HTII "IlacHure c mour 26,827

]IKA

florarauH ce fIMJI - 132.750 ara or rar. 1-7 turl 265'500 txa or xar' &ll0
OEUIA HAETA TIIOIU 26.827 aKa cr 4 rlat.

Epoft xHaomn no cnpaBKa B

BAEX:
fuqe-maftitl or uemH
(riarbxronxu) noporol ta,t 12

ueceua. -59 6p,

- 8.8

O6r
)KE

x(E

: 8.85

Epoii xHBofiu trpu
cumcBaHe Ha aoroBopHTe 3a

HAEM:

Osue uafixu Haa 12 u. -456p.
- 6.1

O6r
)I(E

)|(E

t 6.75

IIM - 12 1.10.2016 r 30.9.2021 r Haev leuc .{eficroarq XpHorono 3NAI,IMI{TbP
CTOf,HOB
KAH.qPOB

-r'-'-'

27103.00-4
KAT.

27.103 4xa, npeqcraBJrfl BaruH
qacr B roro3a[. .racr or III{ Jib

39918.3.12, c. Kpuc.noao

Ilorarauu ce IIMJI - 180.000 axa or rcar, l-7 uH 360.000 aKa or.xar. &10
OEIIIA HAETA II"IOIII 27.103 axa or 4 xar.

Epoil xuoomu no cnpaBKa B

EAEX:
IoneAa na.q 24 u. :a mcrel2
6p.

-t2

O6r
)t([

(E

t: 12

5ppil xusorru npu
crcjrrcqBaHe Ha aoroEopHTe 3a

flaeM:
Ione,qa or 6 ao 24 M. ra MJqxo-
2 6p.
Ioaeaa uaa 24 u. ra u,tcxo-9
6c

-1.

-9

a-r6

{tE

E

r: 10.2



)(E

TIM - II 1.10.2016 r 30.9.2021 r Haeu :eus AeilsBal-1 Kpilc.noBo CTO.flHKA
3AIIP.f,HOBA
CTO'HOBA

27100.00.4
KAA

27.100 ara, sacr B rcrotr3r. My
racr oj III,I Nr 39918.3j12,
nTII I'Ilacrue", c. Kpricaoao

Ilolaraulx ce IIM"TI - 45.000 tna or Kar; l-7 mu 90.000 4xa or irar. 8-10
OEIUA HAf,f'A IIJIOIII 27.100 rna or'4 rar.

5pofi xuaornu no cnpaeKa B

EAEX:
Ioaeaa Haa 24 u. ga ursxo-3
6p.

-31I{

06ur 3 }I(E

Epofi;rarsornu npu
cffrcqBaHe Ha aoroBoptrTe 3a

HAEM:

Ioneaa nal 24 lr. la ulqxe3
6p.

-3}I{

06ur 3 )I(E

fIM - 15 1.10.2016 r. 30.9.2021 n HaeM geuc .[eficroau1 Kpnc.,nono TIEHKA
BACIIJIEBA
BEJU4qKOBA

27r00.00-4
KAT.

27,100 4xa; uam n ceoepos.
qacr or IlIl "lt& 39918.3.12.
HTII "Ilacnure", c, KptruoBo

IlM-16 l.l 0.2016 r. 30.9.2021r. Haeu leuc Aeftcrnarq Kprrctroao TIEHKA
BACUJIEBA
BEJI}IqKOBA

/IUU.UU.+
KAT.

/.IUU aKa, qacT B ceBepHaTa
cacr or III,I Ne 39918.5.f5.
HTII "IIacuue", c. Kpnc.roBo

tIM - 37 1.10.2016 r. 30.9.2021 r. Haem leuq O"o-::* Kpxc.noao TIEHKA

.B_AcI{ru0BA.
BE.]MIIKOBA'

7103.00-4
KAT.

7.103 lxa, cacr B rexHara My
.l0cl or IIIIJTo 39918.5.15,
HTrI "IIacurue", c, Kpluoeo

Ilo,rarauln ce IIMJI - 288.000 AKa or r{:ar. l-7 nnx 576.000 lKa or kar. 8-10
OBIIA HAEI|A II"IOIII 41.303 ira or 4 rar.

Epoft xneoruu no cnpaBKa B

EAEX:
foseAa or 6 Ao 24 v, ra mlrro-
/ op.
fore4a ua4 24 m.:a macxo-l5
6p.

- 4.2

-15 l

Ofitrr
)KE

E

E

19.2

Epoft mnoruu npu
crgresafle Ha aoloBoptrTe 3a

HSEM:

FoaeAa or 6 Ao 24 M. ra MrcKo-
4 6p.
Ioeeaa Haa 24 M,3a Mnrro-16
6p.

-2,4

- 16l

O6ru
lt{F

E

E

18.4

TIM - 13 1.10.2016 r 30.9.2021 r Haeu leuc [eficraau Kpuuono 3II I,IBAH
CTOflHOB
AOHTIEB

7100.00- 4
XAT.

7,100 axa. qacr or III,I J\!
39918.5.15, c. KpHuono

[M-14 1.10.2016 r. 30.9.2021 r. Haeu teuc 3II I4BAH
CTOflHOB
-r9{qqF'

27100.00-4

. **:
27.100 ara, qacr B ceBepoH3T.
qacl or III,I J{c 39918.3.12, c.
I(prrc.,rrono

IloraraurN ce IINI"TJ - 276.000 lxa or riar. l-7 nru 552,000 lxa or rar. &10
OEI{A HAETA lflJIOl{ 34.100 ana o'r 4 nar.

bpoH xffBoTHff no cnpaDKa B

EAEX:
|-oseaa uaa 24 u. ra urcno-16
6p.
Ioseaa or 6 .qo 24 m. :a mecr3
6p.

- 16:,

-1.
Ofu
)t(E

:E

XE
: 17.8

Epoii xHaouu npu
csrocBaHe Ea aofoBopuTe 3a

naeM:
Iose.ua or 6.uo 24 M. 3a MJqK(

- 1.2

- ll:

.1.
Olin
i{{E

(E

:E

)ItD
:14.4

2ip.
IoseAa Ho,q 24 u.:a u,rnro-l1
6p.
foseaa or 6,[o 24 u. ra meco-2
6p.

TIM - 30 1.10.2015 r. 30.9.2025 r. llaem reuc Aeficrsaur Kurexoseu ET''TbOKA
X.IIETPOB''

90000-
6 Kar.

3eueaeicxa :euc c ffiour or
90,000 qra, npeacraMcBaula
qrm B ceBepo3anaaHaTa My
cacr or fII{ JTs 35300.4.3,
c.Kareroseu

fIM - 08 1.10.2016 r 30.9.2026 r. IIaev :eus .lleicrnaur Kaireroseu 41338-
6 xar.

41,338 ara, or rosro 40,882

arcr B qeHrp. My qacr rt0,456
,4(d B n3r. lry uacr or [II{ J\b

35300.4.3. c. Ka.nexoneu



florararqu ce IIMTJI - 210,000 qxa or xar. l-7 uH 420 ,qxa or Kar, 8-10
OEIUA HAETA lI"rIOtlI l3l.338 rKa or 6 Kar.

Epofi xnnoruH no crrpaoxa B

BAEX:
Kose uaA 6 meceua-146p. - l4.t

06ur
-1Lt

O)ItE

O iKE
Epoft xuaornH npu
criflmqBaHe Ha AoroB0puTe 3a

HAEM:

Koue sar 6 Meceqa.l56p.
- 15.( OXE

nM-05 26.E.2013 r lo,d,luld f Haeu reuq Aefrci'Bsur Kpxuoao fl,TMI,ITbP
TIETKOB KATIJIPOB

39105.00-
4 rcar.

Ilo:euaei nuor JYc 39918.3.13 c
uout or 39,1051na, c HTII
"Ilacuute", c. Kpnc-noeo

IlM-06 26.8.2013 r. 26.8.2018 r. HaeM rcnc Aeficrsallt KpHcnoBo AI,IMIITbP
TIETKOB KAMPOB

62260.00-
4 rar.

3eme4ucxa 3eMr c molu or
62,260 txr, npeaoaBnqBaua
qacT B ceBepHaTa My qacr or
no3eMneu uuor J\i 39918.10.6E,
HTII rrJIacuue", c. Kpuuoao

TIM - 09 t.10.2016 r, 30,9.2021r Haeu reus Aeicrnarq lfiru:: ,
AIIMI{TbP
IIf,T.KOB KAI]ITPOB

5073E.00-
. 4 Kar.

Iloeeulen nmor Nt 39918.7.1
IIIrI'lllactrlte", c. KpHuoao

Iloraraulu ce IMLrI - 891.000 axa or xar. l-7 rl.ltn
OElllA HAETA IIJIOUI 152.103 ara or 4 xar.

1782.0ffi ma or nar. 8-10 Bpofi xflBorHfi no cnpaBKa B

EAEX:
-Oaqeuaftxr naa 12 ueceua -

90 6p.
-Osueuailnr or MemHH
(aBToxroHHu) nopoqr - ua4 12
ueceqa-306 6p.

- l3.s

-,{5.9

06ur
)KE

(E

(E

s9.4

Eroft

-46.5

O6u
}KE

(E

46.5

cKJrrc.{BaHe H8 AOTOBOptrTe 3a

HACM:

Onue'mafixu or MecrHtr
(anroxronnu) nopoAn - naa 12

ueceua -310 6o.
TIM - 08 1J,5.2rD15 r 30.9.2020 r Haeu :euc ,[eficrnaut -f,cxo nole BEJ'IbO I{BAI{OB

KAPATEOPIIIEB
47000.00-

5 xar.
47,000 1ra, trpeacrailrBautr
gACT B H3TOqHaTa My qACT OT

IIII.lt 87669.19.1. uutrcr c
uout or 174,549 axa, c. {cuo
nore

Jlorarauru ce JIIVI"TI - 261,000 ara or rar. l-7 uH 522.000 axa or xar, &1t0
OEIIIA HAEIfA IIJIOIII 47.000 ara or 4 mn

Epofi xuaoruH no ctrpaeKa B

EABX:
Osue-uafinu traA 12 Meceua -9,1s

-1.0s

OOru
)KE

TE

E

(E

17.40

61 6p.
Osue-iilafixn or Mecrntr
(anroxronHH) nopoAu - uaa l2
ueceqa -48 6p.

Korn-uafimn Haa 12 nreceua - 7
6p.

Epoft xusornn npu
cHrcqBaHe Ha aoroBophTe 3a

naeM:
KorH- 4 6p.

Qpue-lo9 6p.

0r.60(

16.3!
06u
t6.91

KE
xtr

]I{E
TIM -12 1.6,2015 r. 30.9.2020 r. Haeir temq ,{eficraerq flcno no.ne tsACIIJI.KA

MIITKOBA
AI,IMI,ITPOB.A

60000,0G
5 rar,

3eue.lencxa teMg c rr.[our or
60;000 4xa, npeAcraBnfl Baufi
qacr B roxnara uy uacr or III{
J{h 87669.5.3, qugfr c uorq or
183,884 axa, c. .gcHo no.re

florarauqu ce fIIVIJI - 288,000axa or nar. 1-7 slu 576.000 ara or rar. 8-10
06[IA HAETA ]IJIOIII 60.000 ara or 5 xar.

Epoft xunorxu nq ctrpaBKa B

EAEX:
'OBqe-MafiKtr Ha'a 12 ueceua -
8l 6p.
Oaue-uafixH or ueoHN
(anroxronnH) nopoAx - HaA 12
upceqa -41 6p.
Korruafircu Ha,q 12 ueceqa - 6
6p.

- lz.

- 6.1

-0.9;
O6u
1t{F'

)I(E

(E

E
19.2

Epofi xuoorun npu
cgreqBaHe Ha aoroBopuTe 3a

HAEM:

Koru- 41 6p.
Osqe-102 6p.

- 6.11

-1s.3
06u
2\.4:

I)I{E
O)I(E

}ITE
TIM - 04 01.11.2017

f,

30.09,2022 r HaeM reMc Aeftmaailt Cr5mape AmHac Bacmes
XeJqlxoa

60000.00-
5 xar,

HTJIlrJlacnure[ no KK
c.Cxyrape vam or III4 J\! 19.30

flo,rarauu ce IIIVIJI - 297,000 atca pr ner. l-7,rdJur"594,0!E"qrq or
OBUA HAETA ltUI0[I 60.000s'ri or 5 xar.

,]rcaT;&lL *.:- l Eooil

- 6.9

-12.9

06rn

IE

KE

EAEX:
Oaue-Mafircu Har 12 Meceua -
46 6p.
Osqe-uafinq ot mecrHl
(osroxrouHx) nopoan - Haa 12

ueceua -86 6n-



19,8 )

Eipofi xxaornu npH
csrcsaHe Ha aoroBopHT€ 3a

HICM:
Onqb:8l 6p.

-1t2.tl t(E

IM -22 1i6.2015 r 30.9.2020 r. Haeu teus AeilcrBaru Boficm "EnP" EOO/I 24,900-
4 rar.

3eueascra 3eMs c nlrour or
24,901 axa, npeacraBncBtuttr
qatr B 3atraAHara My Yacr or
III{ }M2019.7.65, qqrnnr c

nnout or 90.901 axa, c. Boficru

floraraun ce IIM.II - 119.250 rra or xar. l'7
OEIIIA HAETA IIJIOIU 24.900 Arca or'4 rar.

mu 238,500 axa or xan &10 Iipofi xHBorHtr no bnpaBKa B

$AEX:
Onue-uafiru uaa 12 meceua-8
6ip.
OBIle-MafiKu or MecfrH
(NBT0tT0HHU) nopoau - nrt12
ilserls -45 6p.

- 1.2'

- 6,7:

O6ut
)KE

E

KE

7.95

Iipoft xuaorun npu
cMnqBaHe Ha aoroBopuTe 3a

ltaeM!
Oeuemafixu or MeqHff
(aaroxroxHn) nopolu xaa 12

- 3.0{ )Kf,

tlM-05 2.10.2017 r. 30.9.2022 c. Haem reuir AefiqBaul 3II3dnpru Bacuea
Xpucrea

43.083-
4 rar.

3arpeeeaa uoul or 43.083 qra,
trpeAcTaBnqEatrIa qacT B

reffiaTa My qam oT no3eMreH
uxor Nr11845,15.1 c HTII
"[acnute", c. BbilBoaHHoBo

florurauru ce fIMJI - 1052 axa ot rar. l-7 u.nn 2104 axa or xar.
OEUIA HAE'IA IIJIOIII 43.083 ara o'r 4 Kar.

&10 Epofi xnnorxu no cnpaBrca B

EAEX:
Ioneaa or 6 ao 24 Meceua Mec(F

6 6p.
Ioneaa uaA 24 meceqa ueco-49
6p.

- 3.6

-49

()6u

'KD

IE

E

52.6

Epoft xunorHH npu
cMrcqBaHe Ha aoroBoptrTe 3a

HICM:
Iosera or 6 ao 24 Meceua MecG
34 6p.
Ione.,la naa 24 Meceua Meco-2l

6p.

-.20.

.,21.{

lf,6r

XE

'ITE
:41.4

TIM - 06 2.10.2017 t 30.9.2022 r. Haeu relrs Aeilcreaur BoiisoauHoso .(HnH Crer[aHoo
Iueo

43.083-
4 xar.

3arpeaena nnorq br 43,083 axa,
npeacTaBngBaula cam B

ceBepHaTa My qacT oT
noseuren nuor JTc.l1845.15.1 c

IITII "Ilacuue", c.

llorarauru ce IIM"II343.500 ara or xar, ll-7 mn 687 ara or Kar. &10
OEIUA HAETA II"rIOlIl 43.083 axa or 4 Kar.

1

Epofi xnaorHl no cnpaBKa B

EAEX:
IftfiFl6p.
Oeqe vaftnu xaa 12 xeceqa-20

ilxu or uecrnn 
I

irrr) nopo,qn ua,q 12 
|266p, 
I

.. 1)

..3 )Ii

..18.!

tO6u

ttf,

. tt q

Epofr xurornu npu
cffrecBaHe Ha amoBoptrTe 3a

HAEM:

Koxel 6p.
Ooqe uaiixu ua,q 12 ueceqa-28

finH br.uemiu I

trHu) nopo4u xa4 12 |

2O6n. I

.l)
-4.2

,-18:

O6r

E

E
23.2

TIM. 07 2.10.20t7 r 30.9.2022 r Haelr reMs Aeftcrnaul BofisoauHoso Ieoprn Huroroa
.{aven

43.083-
4 xar.

3arpeneHa uou or 43,083 qKa,l

flpeAcraBrcBatrIa cocr B 
I

cpeAHaTa My cacT oT no3eMneH

umor J\bl1845.15.1 c HTII
"Ilacuue". c. BofinofliHoso

Ilonrarauru ce IIMI l5l4 ffa or Kar. 1-7 mtr 3028 axa or xar, &10
OEIUA HAETA IIIOUI43.083 ars c,r 4 xar.

EpoE xurornu no srpaBKa B

EABX:
IoDetra or 6 ao 24 Meceua
urrmo-14 6p.
foee4a na4 24 Meceqa rurKo-
64 6p. .

-8.4

-64

-ll.

-10

O6r
}tE

(E

:E

)KE

:E

r: 93.4

foBeAa or 6 Ao 24 Meceua Mecol
19 6p, '

foseaa Haa 24 Meceua-Meco-10 l

6p.



Epoil rmnomu npu
cl&rrcqBaHe Ha AOrOBopfiTe 3a
HAEM:

f,oseAa or 6 Ao 24 Meceqa
iurnxd-S 6p.
fonega Hag 24 ueceua rutqKo-
64 6p.
fosela or 6 Ao 24 Meceua Meco-
7 6p.
frisela Ha4 24 ueceua-uecel0
6p.

-3)tr

-64 )l

-.4.2 )

-10 )l
()6ur
}KE

E

I
81.2

TIM. 08 2.10.2017 r. 30.9.2027 r lflaeM rdmc [eiicrearq rpa0
I,IrHarneno

3fI tr{ban Panierog
Yuon

2136n-
6 Kan

3arpeeena nnorr1 or 2 1.360
AK4 npelcTaBmBaqa qacT B

x)rorBToqHaTa My qacT oT
IO3CMNEH UMOT N9
17806.61.391 c HTII
"flacnure"; c. fpatD
trIrBarueso

TIM - 09 2.10.2017 r. 30.9.2027 r. llaerr revc Aeicrsau rpa6
I{rsarHe6o

3{ I{ran Paure.loa
{poa

6r.75&
6 xar.

floseulen nMor N9
17806.61.3, c nnorr or
61.758 axa c HTII
"flacu4e", c. fpaQ
LlrHaifl.reDo

IIM. 18 3.10.201 6 r. 30.9.2021r llaeu:eus .leficraaui fpat
llmarueao

3II Hnan PaHrelon
tluon

l

143.867-
6 xar.

145.867 ax4 qacrs
ceBepHara t{acr or fIH Ne
17806:612, c.lp.
I4rrlarl,Iego

TIM - 19 3,10.201t6 r 30.9.2021 n Ilaev rerirc leficreaur rpaQ
llrnarneno

3II I,Iaan Pasreros
Valon

65.579-
5 rcar.

|II4 Ns 17806.61.5, c nrouq
or 65.579 ,qKa , c. fp.
l4rHarfieso

floraraqN ce IIMJI 420 axa or mar'. l-? uu 880 axa or xm.
OEIIIA HAETA ITJIIOI{ 294.564 axa or 4 rar;

& Epoi maornu n6 cnpaarca n
BAEX:
fore4a or 6 4o 24 Meceua Meco-
35 6p. - 21)

06qc
llilE

21

Bpofi xunorHu npH
cKtrK)qBaHe Ha aoroBopHTe 3a
HACM:

Ioneaa or 6 ao 24 Meceua MecG
35 6p.

- 
"lt 

)l

O6uro
x:E

2l

[M-l0 23.11.2017
T.

23.11.2027 r. Flaeu 3eMC .{eficrnau1 l(ogrHeBo 3II To4op Arandcoa
Maurglxcnu

2.000-
4 Krr.

3arpeeeHa ruoq or 2.000
aKa, npeAcTaBmBalqa qacT B
loron3mgnaTa My qacr oT
nb3eMneH [Mor.N9
38950.3.20, c. KocrlreBo,
HTII "flacuure"

llonaraulu ce IIM,[ 256.500 aKa or Kar, l:7 tilu 513 flra oi xor. E-10
OEIllA HAETA II"IOIII2.000 rra or 4 xar.

Bpofi xuaorHn no cnpaBKa B
EAEX:
Onqe - mafixu naa 12 meceua-S
6p.
Oaqb-uafixx or uearu
(aBroxroHHH) nopoau saa l2
meceqa-ll2 6p.

- 0,30
-16.8 l

Otirqo
XE

(E
E

17. l0

Epofi rcreorrin npu
clcJlroqBaHe Ht AoroBopuTe 3a
HAEM:

IoseAa or 6 ao 24 Meceua Meco-
35 6p.

2rl x

I
)I(E

trM - 25 03,10.?016
r.

30.9.2021r, HaeM 3eMfl Aeficrsau Cryrape 3If Mapmn lhanon
Mfmyxon

o.vu5-
5 rar,

|IU Ne 66915.26.54, c nnour
or 6.985 rKa- HTII
"flacsule", c. Crcyrape

I|M-29 03.10.2016
r.

JtJ.y.2U2l ( HaeM temc .(efimnau.1 CTytup" 3Il MopruH I{BnHoB
Mouryxor.

3.735-
4 rar.

lII4-Il! 66915.11.87. c n,rour
or 3.735.aKa, HTII
"Hactrue", c. CKlrrape

IIM. 24 03.10.2016
T.

30.9.2021 r. HaeM IeMq .(eficrnaut Cryrape 3II Maprxnl,Inuuoe
Moruyxon

l.l5s,
4 xar,

t7I4 Ns 66915.26.5 1. c nlour
or 1.155 AKA HTII
"flacuu1e", c. CKlrape

)Krraornoeuuufl or6en e npoAaAeH. Aq ce npe



C;teA Karo ycritHoBl'I crla3BaHero Ha'ycnoBr4flTa no gn"-3?u. anJ or 3ar<ona.a co6cr"erb.:o
I{ rlon3Ballero Ha 3eMe,4eJIcKI{Te 3€MI'I }I no gn, 121. a.rr. 4 or Flape46ara 3a.[pu4o6unane, ynpu"rf.,rn
r{ pur3rrope:(AaHe c o6rqrrucxo r{MyrqecrBo 

",roo-_ffi}a apulral, ro cKrroqe"4. af.o";fi;;;;.
UIV ApeH/q,A HA IIaCIIIJ\A., , KaTo Crra3BaHeTO na rOSuur
ycnoBzrfl. ilia ce ycraHoBr r43rrbJrH[Te niaus, nn}exrbn r
EABX u ny6rr.rxyBaHir r AEX o$uukrarrla.npuuf,a ,
O6ulnna ,,Mapuqa" 3a KbM 1 Qeapyapv Ha reKyrrlara 20.1g roadna
Irlurerpup,eru ara u H tp opMaUI{ oH Ha c r,r creMa Ha EAEX :

l. )rueorHoBbAHrr o6erru; .

2. co6crseHrupr vlrrr noJnBareJrrl H4 prepfigltupaHr.r )Icr,rBorlroB_bgun o6exru;
3. laculqnu ceJlclKocronaHcKu xlrdornu n xubonroBbllHr,rre o6erru.

KoNrucrEsra:

rJA ClLrrPEKPAfTrrjI/nA CE HAN

I. !a ce rpeKparflr AoroB()pnre 3a HaeM

llnanon lVlouynon.

TIPEffIAIA:

ua o6rquncrv racvr\a, cKJrroqeHu MexAy O6qunara r.r 3II M{pr.r.r

.IIor N B CtUra oT B CtrA qO Bu.q naeu Crmogrse I{ac. ucmo Haeuarer Ihour
Ke.u.

OnncanHe x(

IIM - 25 03.]t0.2016 r. 30.9.2021
f.

Haeu gemc ,{eiicraaul Ch?rape 3II Maprur I,Inaxon
Mouynoe

6.98s-
5 xar.

nI4 J\! 66915.26.54, c nnout o
6.985 axa, HTII !'Ilacnrqe", c.
Cryrape

uM-29 03.]t0.2016 r. 30.9.20"11

r.
Haeu reus Aeficroau LjKlrap€ 3II Maprun I,l{nanoo

Mouyror
3.735-
4 xar.

|II4 Ns 66915.1 I .87, c ruroru o
3.735 Wq HTII "flacurqe", c.

Cq,rape

ttrM -24 03.1 0.2016 r. 30.9.20"11
r.

Haem leuc ,lleftcrbaru Cixarape 3II Mapmx l4.eanon
Mouyxoo

1.155.
4 xar.

)tll4 Ns 66915.26.5 l, c nrlorrt ot
1.155 nK4 HTt| "flacraure", c.
Cry'rape

floraraura cb fIMJI - 0 axa or Kar. l-7 uru 0 axa or rar. 8-10
OEIIIA HAET,\ II"IOI{ 11.875 ara.

XunoruoeslHnll o6em e npoAaAeH,, .(ar ce npexparm AoroBop[Te 3a HaleM.

Ilpuroxenue KbM Hacro.flIrll{rr rporoKon: fly6nrErynaHara ia r,rHTepr{er crpaHlruara na EA.E
O$uqr.ranua crpaBKa sa O6uuHa ,,Mapuua" 3a Bcr{rrKr{ perucrpt4paHrr KbNr I (fenpyapn Ha reK}tn,ff
2018 roruzrrra B I4HTerpr4panara r4H(bopMarluoHHa crrcreMa na IiAEX:

1. xueorHoBbArrlt o6erru;
2 . c o 6 crn e lawJat vrnv rI oJI3 B areJII,I H a p err,r crp krp alu xr,rB orHo BbAHr4 () 6 eKTr{ ;

3. nacuqnu ceJIcKocroIIaHcKH xrdBorrru B )rs.rBorHoBbllHr{Te o6exru,

Заличени 
обстоятелства 
съгласно чл.2 от 
ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл.2 от ЗЗЛД
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