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О Б Щ И Н А  Р О М А Н  
 

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136 

тел. 09123/20 64, факс 09123/2349 

e-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg 

 

 

 

        УТВЪРДИЛ: /п/ 

        ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ 

        КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади 

 

 

 Днес 28.02.2020 г. на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

съгласно Заповед № 198/11.02.2020 г. на Кмета на община Роман се събра комисия в 

състав: 

Председател: инж. Виолета Димова – Гл. експерт „Общинска собственост и Земеделие”  

членове:   

1. Мариета Ивайлова – Гл. експерт „ОП и ОП” 

2. инж. Димитър Георгиев – Гл. експерт „ОС и СД” 

3. Виктория Кръстева Цакова – Гл. експерт „ОС и Т“ 

се събра и извърши ежегодна проверка на всички сключени договори с общината за 

отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд. 

  На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Комисията констатира, че 

към 01.02.2020 г. община Роман има сключени 75 /седемдесет и пет/ броя договори, както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Физически и 

Юридически  лица 

Договор №, 

Анекс към 

договор 

Срок на 

договора 

Наета площ 

/дка/ 

1 Мария Николаева Милова 22.08.2012 г. 01.10.2022 г. 38,411 

2 Мария Николаева Милова 11/27.10.2017 г. 30.09.2022 г. 162,584 
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3 Генади Тошков Петров 6/28.05.2015 г. 

25.11.2019 г. 

28.05.2020 г. 332,604 

4 Генади Тошков Петров 21/16.11.2017 г. 30.09.2022 г. 484,774 

5 Генади Тошков Петров 13/04.10.2019 г. 30.09.2024 г. 82,483 

6 Цветелин Иванов Иванов 1/26.05.2015 г. 26.05.2020 г. 37,096 

7 Цветелин Иванов Иванов 36/12.05.2016 г. 12.05.2021 г. 162,590 

8 Цветелин Иванов Иванов 5/18.10.2018 г. 30.09.2023 г. 305,414 

9 Иван Тошев Йорданов 5/27.05.2015 г. 27.05.2020 г. 80,410 

10 Пламен Красимиров 

Петров 

2/27.05.2015 г. 27.05.2020 г. 88,461 

11 Пламен Красимиров 

Петров 

32/11.05.2016 г. 11.05.2021 г. 118,109 

12 Гошо Димитров Гергов 10/29.05.2015 г. 29.05.2020 г. 10,361 

13 Катерина Котова Нечова 27/11.05.2016 г. 

09.03.2017 г. 

11.05.2021 г. 86,677 

14 Катя Петрова Тодорова 33/12.05.2016 г. 12.05.2021 г. 282,555 

15 Катя Петрова Тодорова 27/12.02.2018 г. 30.09.2022 г. 355,538 

16 Валери Петров Петров 24/11.05.2016 г. 11.05.2021 г. 164,409 

17 Валери Петров Петров 1/02.08.2018 г. 

29.11.2019 г. 

30.09.2023 г. 393,009 

18 Грозданка Миткова 

Асенова 

26/11.05.2016 г. 11.05.2021 г. 179,350 

19 МИТ-СЕКЮРИТИ-85 

ЕООД 

1/10.05.2016 г. 10.05.2021 г. 927,431 

20 МИТ-СЕКЮРИТИ-85 

ЕООД 

8/25.10.2017 г. 30.09.2022 г. 217,000 

21 МИТ-СЕКЮРИТИ-85 

ЕООД 

3/17.09.2018 г. 30.09.2023 г 71,696 

22 МИТ-СЕКЮРИТИ-85 

ЕООД 

14/24.09.2019 г. 30.09.2024 г. 599,917 

23 Венелин Йорданов 

Велчев 

12/10.08.2016 г. 

24.09.2019 г. 

10.08.2021 г. 6,313 

24 Мариета Атанасова 

Василева 

13/20.09.2016 г. 30.09.2021 г. 33,692 
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25 Цветослав Николаев 

Георгиев 

9/12.09.2016 г. 

13.02.2017 г. 

28/23.10.2018 г. 

30.09.2021 г. 9,390 

26 Цветослав Николаев 

Георгиев 

8/04.10.2018 г. 30.09.2023 г. 25,087 

27 Цветослав Николаев 

Георгиев 

5/09.10.2019 г. 30.09.2024 г. 7,588 

28 Миглена Руменова 

Вълкова 

5/06.07.2016 г. 

31.01.2018 г. 

30.09.2021 г. 74,050 

29 Боян Борисов Ангелов 3/10.05.2016 г. 30.09.2021 г. 57,365 

30 Тихомир Боянов Тодоров 2/10.05.2016 г. 

02.03.2017 г. 

10.05.2021 г. 177,776 

31 Тихомир Вълков Тодоров 6/10.05.2016 г. 10.05.2021 г 64,84 

32 Валентин Атанасов 

Боянов 

8/10.05.2016 г. 10.05.2021 г. 385,349 

33 Валентин Атанасов 

Боянов 

8/19.09.2018 г. 30.09.2023 г 82,354 

34 Николай Димитров 

Димитров 

41/12.05.2016 г. 12.05.2021 г. 42,739 

35 Любомир Филипов Илиев 12/01.02.2017 г. 30.09.2021 г. 6,892 

36 Любомир Филипов Илиев 22/11.12.2017 г. 30.09.2022 г. 294,153 

37 Красимир Цолов 

Калафунски 

20/04.10.2016 г. 30.09.2021 г. 209,602 

38 Анка Кирилова Тупарова-

Калафунска 

47/29.06.2016 г. 30.09.2021 г. 26,962 

39 Тихомир Борисов 

Ружовски 

18/11.05.2016 г. 

22..08.2019 г. 

11.05.2021 г. 30,728 

40 Тихомир Борисов 

Ружовски 

2/22.08.2019 г. 30.09.2024 г. 287,186 

41 Виолетка Христова 

Георгиева 

17/11.05.2016 г. 30.09.2021 г. 10,000 

42 Виолетка Христова 

Георгиева 

7/10.09.2019 г. 30.09.2024 г. 61,781 

43 Павлина Тошкова 

Петрова 

39/11.05.2016 г. 11.05.2021 г. 298,903 
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44 Павлина Тошкова 

Петрова 

10/04.10.2019 г. 30.09.2024 г. 65,194 

45 Албена Миладинова 

Димитрова 

28/12.05.2016 г. 12.05.2021 г. 76,299 

46 Данаил Георгиев 

Драганов 

42/08.02.2017 г. 30.09.2021 г. 330,583 

47 Данаил Георгиев 

Драганов 

17/01.11.2017 г. 30.09.2022 г. 448,147 

48 Александър Сашов 

Банков 

44/10.02.2017 г. 

01.10.2019 г. 

30.09.2021 г. 92,835 

49 Александър Сашов 

Банков 

8/01.10.2019 г. 30.09.2024 г. 180,873 

50 Цветослав Руменов 

Христов 

31/10.02.2017 г. 30.09.2021 г. 219,874 

51 Цветослав Руменов 

Христов 

12/30.10.2017 г. 30.09.2022 г. 29,594 

52 Тихол Александров 

Тодоров 

29/10.02.2017 г. 

03.04.2017 г. 

30.09.2021 г. 185,553 

53 Любен Митков Асенов 2/03.10.2017 г. 30.09.2021 г. 100,469 

54 Анета Иванова Петкова 16/01.11.2017 г. 30.09.2022 г. 500,000 

55 Тереза Данаилова 

Георгиева 

15/31.10.2017 г. 30.09.2022 г. 178,684 

56 ГЕОНИД ЕООД 13/31.10.2017 г. 30.09.2022 г. 184,400 

57 ГЕОНИД ЕООД 9/13.09.2018 г. 30.09.2023 г 404,97 

58 ГЕОНИД ЕООД 4/20.09.2019 г. 30.09.2024 г. 528,552 

59 Милен Петров Милов 10/27.10.2017 г. 30.09.2022 г. 542,838 

60 Христо Недялков 

Христов 

9/27.10.2017 г. 30.09.2022 г. 316,000 

61 Мирослав Иванов 

Кръстев 

7/25.10.2017 г. 30.09.2022 г. 339,563 

62 Иван Трифонов Петков 5/24.10.2017 г. 30.09.2022 г. 213,904 

63 Цветослав Николаев 

Георгиев 

4/16.10.2017 г. 30.09.2022 г. 56,963 

64 Венелин Йорданов 

Велчев 

24/06.02.2018 г. 

24.09.2019 г. 

30.09.2022 г. 46,370 
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65 Борислав Иванов Борисов 18/03.11.2017 г. 30.09.2022 г. 134,498 

66 Иван Тошев Йорданов  20/16.11.2017 г. 30.09.2022 г. 100,003 

67 Иво Иванов Борисов 22/22.12.2017 г. 30.09.2022 г. 460,789 

68 Иван Цолов Кръстев 6/12.11.2018 г. 30.09.2023 г. 549,453 

69 Кристина Иванова 

Иванова 

4/12.10.2018 г. 30.09.2023 г. 503,539 

70 ХИГЪЛ ЕООД 2/22.08.2018 г. 30.09.2023 г 287,943 

71 Мария Александрова 

Тошкова 

12/20.09.2019 г. 30.09.2024 г. 233,921 

72 Любомир Петров Петров 11/18.09.2019 г. 30.09.2024 г. 217,390 

73 Мария Данова Цекова 6/18.09.2019 г. 30.09.2024 г. 9,810 

74 Милчо Георгиев Милчев 3/18.08.2019 г. 30.09.2024 г. 112,364 

75 Николай Руменов 

Георгиев 

1/01.08.2019 г. 30.09.2024 г. 98,322 

 

    Въз основа на официалната справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории животни за 

2020 г.  с данни към 05.02.2020 г., официалната справка от сайта на БАБХ и сключените 

договори, комисията извърши проверка на всички договори и констатира следното: 

 

1. По договор 22.08.2012 г. и договор № 11/27.0.2017 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Мария Николаева Милова, с регистриран 

животновъден обект №.3150-0158 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Мария Николаева Милова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от 200,995 дка от осма до десета категория в землището на с. Кунино, община 

Роман от Общинския поземлен фонд. 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

крави  9 1 9  200,995  200,995 

общо    9 270    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 270 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 
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на 200,995 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

2. По договор № 6/28.05.2015 г. с последващ анекс от 25.11.2017 г., договор № 

21/16.11.2017 г. и договор № 13/04.10.2019 г.  за отдаване под наем на общински пасища, 

мери и ливади, сключен с Генади Тошков Петров, с регистриран животновъден обект 

№.3150-0375 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Генади Тошков Петров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 

899,861 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

же 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда Над 12 м 21 0.6 12,6  899,861  899,861 

говеда Над 24 м 5 1 5     

биволици Над 24 м 135 1 135     

овце Над 12 м 57 0,15 8,55     

общо    161,15 4834,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 4834,500 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 899,861 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

3. По договор № 1/26.05.2015 г., д-р № 36/12.05.2016 г.,  договор № 5/18.10.2018 г.  за 

отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с Цветелин Иванов 

Иванов, с регистриран животновъден обект №.3150-0235 в землището на с. Камено поле, 

общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията 

установи следното: 

Цветелин Иванов Иванов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  505,100 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 
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Овца   279 0,15 41,85  505,100  505,100 

общо    41,85 1255,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1255,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 505,100 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

4. По договор №5/27.05.2015 г., д-р № 20/16.11.2017 г.  за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Иван Тошев Йорданов, с регистриран 

животновъден обект № 3150-0180 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Иван Тошев Йорданов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

180,413 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  1 1 1  180,413  180,413 

овца  9 0,15 1,35     

бивол  6 1 6     

общо    8,35 250,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 250,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 180,413 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

5. По договор №2/27.05.2015 г., д-р № 32/11.05.2016 г.  за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Пламен Красимиров Петров, с 

регистриран животновъден обект № 3150-0431 в землището на с. Камено поле, общ. 

Роман, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията 

установи следното: 

Пламен Красимиров Петров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  206,570 дка 
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вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кози  141 0,15 21,15  206,570  206,570 

общо    21,15 634,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 634,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 206,570 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

6. По договор №10/29.05.2015 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Гошо Димитров Гергов, с регистриран животновъден обект № 3150-

0096 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Гошо Димитров Гергов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  10,361 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  1 1 1  10,316  10,361 

общо    1 30    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 30 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 10,361 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

7. По договор №27/11.05.2016 г.и анекс от 09.03.2017 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Катерина Котова Нечова, с регистриран 

животновъден обект № 3150-0381 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Катерина Котова Нечова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  86,677 дка 
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вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда  3 1 3  86,677  86,677 

бивол  31 1 31     

общо    34 1020    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1020 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 86,677 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

8. По договор №33/12.05.2016 г., д-р №  27/12.02.2018 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Катя Петрова Тодорова, с регистриран 

животновъден обект № 3150-0348 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Катя Петрова Тодорова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

638,093 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда  53 1 53  638,093  638,093 

биволи  2 1 2     

овце  9 0,15 1,35     

общо    56,35 1690,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1690,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 638,093 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 
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9. По договор №24/11.05.2016 г., д-р №  1/02.08.2018 г. и анекс от 29.11.2019 г. за 

отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с Валери Петров 

Петров, с регистриран животновъден обект № 3150-0216 в землището на с. Камено поле, 

общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията 

установи следното: 

Валери Петров Петров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

557,418 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

бивол  58 1 58  557,418  557,418 

овце  60 0,15 9     

общо    67 2010    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 2010 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 557,418 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

10. По договор №26/11.05.2016 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Грозданка Миткова Асенова, с регистриран животновъден обект № 

3150-0182 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Грозданка Миткова Асенова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  179,350 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

бивол  12 1 12  179,350  179,350 

говеда  23 1 23     

овца  34 0,15 5,1     

общо    40,1 1203    
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Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1203 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 179,350 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

11. По договор №1/10.05.2016 г., договор №8/25.10.2017 г., договор №3/17.09.2018 г.,  

договор №14/24.09.2019 г.,     за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, 

сключен с МИТ-СЕКЮРИТИ – 85 ЕООД, с регистриран животновъден обект № 3150-

0359 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

МИТ-СЕКЮРИТИ – 85 ЕООД е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  1816,044 дка 

 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Говеда 

за месо 

6-24м 3 1,8   1816,044  1816,044 

Говеда 6-24м 2 1,2      

Говеда 

за месо 

над 24м 31 31      

говеда над 24м 20 20      

общо   54  1948    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1948 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 1816,044 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

12. По договор №12/10.08.2016 г., анекс от 24.09.2019 г., договор №24/06.02.2018 г. 

анекс от 24.09.2019 г.,     за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, 

сключен с Венелин Йорданов Велчев, с регистриран животновъден обект № 3139-0090 
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и 3139-0029 в землището на с. Синьо бърдо, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Венелин Йорданов Велчев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  52,683 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  10 1 10  52,683  52,683 

овца  24 0,15 3,6     

коза  16 0,15 2,4     

говеда  9 1 9     

общо    25 750    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 750 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 52,683 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

13. По договор №13/20.09.2016 г.,     за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Мариета Атанасова Василева, с регистриран животновъден обект 

№ 3139-0031 и 3139-0099 в землището на с. Синьо бърдо, общ. Роман, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Мариета Атанасова Василева е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  33,692 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овца  185 0,15 27,75  33,692  33,692 

общо    27,75 832    
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Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 832 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 33,692 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

14. По договор №9/12.09.2016 г., анекс от 13.02.2017 г.,28/23.10.2018 г.; д-р № 

4/16.10.2017 г. д-р № 8/04.10.2018 г.; д-р № 5/09.10.2019г.     за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Цветослав Николаев Георгиев, с 

регистриран животновъден обект № 3132-0055 в землището на с. Струпец, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Цветослав Николаев Георгиев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  99,028 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда  7 1 7  99,028  99,028 

кон  2 1 2     

общо    9 270    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 270 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 99,028 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

15. По договор №5/06.07.2016 г. и анекс от 31.01.2018 г.,  за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Миглена Руменова Вълкова, с 

регистриран животновъден обект № 3135-0021 в землището на с. Хубавене, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Миглена Руменова Вълкова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  74,050 дка 

 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 
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Позволена 

площ 

дка 

дка 

овци  23 0,15 3,45  74,050  74,050 

общо    3,45 103,5    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 103,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 74,050 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

16. По договор №3/10.05.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Боян Борисов Ангелов, с регистриран животновъден обект № 3130-

0210 в землището на гр. Роман, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Боян Борисов Ангелов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

57,365 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда  15 1 15  57,365  57,365 

общо    15 450    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 450 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 57,365 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

17. По договор №2/10.05.2016 г. и последващ анекс от 02.03.2017г.  за отдаване под 

наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с Тихомир Боянов Тодоров, с 

регистриран животновъден обект № 3130-0367 в землището на гр. Роман, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 
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Тихомир Боянов Тодоров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  177,776 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

биволици  21 1 21  177,776  177,776 

общо    21 630    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 630 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 177,776 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

18. По договор №6/10.05.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Тихомир Вълков Тодоров, с регистриран животновъден обект № 

3143-0064 в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Тихомир Вълков Тодоров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  64,84 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  3 1 3  64,84  64,84 

общо    3 90    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 90 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 64,84 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

19. По договор №8/10.05.2016 г., д-р № 8/19.09.2018 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Валентин Атанасов Боянов, с регистриран 

животновъден обект № 3132-0050 в землището на с. Струпец, общ. Роман, регистриран 

в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 



16 

 

Валентин Атанасов Боянов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  467,703 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говедо  1 1 1  467,703  467,703 

бивола  85 1 85     

овца  31 0,15 4,65     

общо    90,65 2719,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 2719,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 467,703 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

20. По договор № 41/12.05.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Николай Димитров Димитров, с регистриран животновъден обект 

№ 3150-0015 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Николай Димитров Димитров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  42,739 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кози  8 0,15 1,2  42,739  42,739 

овце  34 0,15 5,1     

общо    6,3 189    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 189 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 42,739 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

21. По договор № 12/01.02.2017 г., д-р № 22/11.12.2017 г.  за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Любомир Филипов Илиев, с регистриран 

животновъден обект № 3139-0087 в землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман, 
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регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Любомир Филипов Илиев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  301,045 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овце  138 0,15 20,7  301,045  301,045 

общо    20,7 621    

 

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 621 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 301,045 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

22. По договор № 20/04.10.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Красимир Цолов Калафунски, с регистриран животновъден обект 

№ 3140-0045 в землището на с. Кунино, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Красимир Цолов Калафунски е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  209,602 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Говедо  10 1 10  209,602  209,602 

общо    10 300    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 300 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 209,602 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

23. По договор № 47/29.06.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Анка Кирилова Тупарова-Калафунска, с регистриран 

животновъден обект № 3140-0172 в землището на с. Кунино, общ. Роман, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 
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Анка Кирилова Тупарова-Калафунска е наемател на общински пасища, мери и ливади 

с обща площ от  26,962 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Говедо 

за месо 

 1 0,6 0,6  26,962  26,962 

Говеда  5 0,6 3     

общо    3,6 108    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 108 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 26,962 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

24. По договор № 18/11.05.2016 г. и последващ анекс от 22.08.2019 г.,  д-р № 

2/22.08.2019 г.за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с 

Тихомир Борисов Ружовски с регистриран животновъден обект № 3140-0071 в 

землището на с. Кунино, общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

Тихомир Борисов Ружовски е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  317,914 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овца  58 0,15 8,7  317,914  317,914 

кон  2 1 2     

коза  62 0,15 9,3     

говедо  3 1 3     

общо    23 690    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 690 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 317,914 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 
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25. По договор № 17/11.05.2016 г.,  д-р № 7/10.09.2019 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Виолетка Христова Георгиева с 

регистриран животновъден обект № 3140-0072/4064560021/ в землището на с. Кунино, 

общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията 

установи следното: 

Виолетка Христова Георгиева е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  71,781 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  3 1 3  71,781  71,781 

общо    3 90    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 90 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 71,781 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

26. По договор № 39/11.05.2016 г.,  д-р № 10/04.10.2019 г. за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Павлина Тошкова Петрова с регистриран 

животновъден обект № 3150-0376 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Павлина Тошкова Петрова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  364,097 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

биволици  30 1 30  364,097  364,097 

теле  2 0,6 1,2     

общо    31,2 936    
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Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 936 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 364,097 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

27. По договор № 28/12.05.2016 г.,  за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Албена Младенова Димитрова с регистриран животновъден обект 

№ 3591050040 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Албена Младенова Димитрова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  76,299 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кози  53 0,15 7,95  76,299  76,299 

общо    7,95 238,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 238,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 76,299 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

28. По договор № 42/08.02.2017 г. д-р № 17/01.11.2017 г., за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Данаил Георгиев Драганов с регистриран 

животновъден обект № 3150-0199 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

Данаил Георгиев Драганов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  778,73 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говедо  38 1 38  778,73  778,73 

кон  4 1 4     

овца  4 0,15 0,6     
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общо    42,6 1278    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1278 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 778,73 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

29. По договор № 44/10.02.2017 г. и последващ анекс от 01.10.2019 г. ,д-р № 

8/01.10.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с 

Александър Сашов Банков с регистриран животновъден обект № 3150-0042 в 

землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

Александър Сашов Банков е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  273,708 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

крави  16 1 16  273,708  273,708 

бивол  2 1 2     

теле  1 0,6 0,6     

общо    18,6 558    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 558 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 273,708 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

30. По договор № 31/10.02.2017 г., д-р № 12/30.10.2017 г., за отдаване под наем на 

общински пасища, мери и ливади, сключен с Цветослав Руменов Христов с 

регистриран животновъден обект № 3150-0053 в землището на с. Камено поле, общ. 

Роман, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията 

установи следното: 

Цветослав Руменов Христов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  249,468 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 
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Позволена 

площ 

дка 

дка 

кози  132 0,15 19,8  249,468  249,468 

овци  8 0,15 1,2     

общо    21 630    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 630 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 249,468 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

31. По договор № 29/10.02.2017 г. и последващ анекс от 03.04.2017 г., д-р № 

12/30.10.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с 

Тихол Александров Тодоров с регистриран животновъден обект № 35910500021 в 

землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

Тихол Александров Тодоров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  185,553 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

      185,553  185,553 

кози  37 0,15 5,55     

овце  67 0,15 10,05     

кон  1 1 1     

общо    16,66 498    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 498 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 185,553 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

32. По договор № 2/03.10.2017 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Любен Митков Асенов с регистриран животновъден обект № 3150-

0148 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 
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Любен Митков Асенов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

100,469 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говедо  10 1 10  100,469  100,469 

общо    10 300    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 300 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 100,469 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

33. По договор № 16/01.11.2017 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Анета Иванова Петкова с регистриран животновъден обект № 3150-

0350 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Анета Иванова Петкова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  500 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овца  90 0,15 13,5  500  500 

бивол  101 1 101     

кон  2 1 2     

говедо  21 1 21     

общо    137,5 4125    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 4125 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 500 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

34. По договор № 15/31.10.2017 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Тереза Данаилова Георгиева с регистриран животновъден обект № 

3150-0229 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 
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Тереза Данаилова Георгиева е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  178,684 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Крави 

месо 

 4 1 4  178,684  178,684 

теле До 1 г. 1 0,6 0,6     

общо    4,6 178    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 178 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 178,684 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

35. По договор № 13/31.10.2017 г., д-р № 9/13.09.2018 г., д-р № 4/20.09.2019 г. за 

отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключен с ГЕОНИД ЕООД с 

регистриран животновъден обект № 3138-0040 в землището на с. Курново, общ. Роман, 

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи 

следното: 

ГЕОНИД ЕООД е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

1117,922 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  26 1 26  1117,922  1117,922 

коза  10 0,15 1,5     

общо    27,5 825    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 825 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 1117,922 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

36. По договор № 10/27.10.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Милен Петров Милов с регистриран животновъден обект № 3150-
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0379 в землището на с. Кур, общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

Милен Петров Милов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

542,838 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овце  124 0,15 18,6  542,838  542,838 

общо    18,6 558    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 558 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 542,838 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

37. По договор № 9/27.10.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Христо Недялков Христов с регистриран животновъден обект № 

3150-0001 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Христо Недялков Христов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  316 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говеда  7 1 7  316  316 

общо    7 210    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 210 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 316 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

38. По договор № 7/25.10.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Мирослав Иванов Кръстев с регистриран животновъден обект № 

3150-0236 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 



26 

 

Мирослав Иванов Кръстев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  339,563 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овце  198 0,15 29,7  339,563  339,563 

общо    29,7 891    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 891 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 339,563  дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

39. По договор № 5/24.10.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Иван Трифонов Петков с регистриран животновъден обект № 3140-

0011 в землището на с. Кунино, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Иван Трифонов Петков е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  213,904 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Крави 

месо 

над 24м 3 1 3  213,904  213,904 

кон  3 2 3     

овце  20 0,15 3     

общо    9,00 270,00    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 270 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 213,904 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

40. По договор № 18/03.11.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Борислав Иванов Борисов с регистриран животновъден обект № 
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3150-0186 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Борислав Иванов Борисов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  134,498 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

крави  20 1 20  134,498  134,498 

теле Над 1 г. 4 0,6 2,4     

общо    22,4 672    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 672 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 134,498 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

41. По договор № 22/22.12.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Иво Иванов Борисов с регистриран животновъден обект № 3150-

0184 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Иво Иванов Борисов е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

134,498 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

крави  20 1 20  134,498  134,498 

биволи  5 1 5     

говедо  1 1 1     

общо    26 780    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 780 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 134,498 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 
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42. По договор № 6/12.11.2018 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Иван Цолов Кръстев с регистриран животновъден обект № 3150-

0115 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Иван Цолов Кръстев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

549,453 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

крави  39 1 39  549,453  549,453 

общо    39 1170    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 1170 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 549,453 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

43. По договор № 4/12.10.2018 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Кристина Иванова Иванова с регистриран животновъден обект № 

3150-0234 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Кристина Иванова Иванова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  503,539 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кози  120 0,15 18  503,539  503,539 

общо    18 540    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 540 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 503,539 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 
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44. По договор № 2/22.08.2018 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с ХИГЪЛ ЕООД с регистриран животновъден обект № 3130-0153 в 

землището на гр. Роман, общ. Роман, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, комисията установи следното: 

ХИГЪЛ ЕООД е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  287,943 

дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

Кон   13 1 13  287,943  287,943 

говедо  1 1 1     

общо    14 420    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 420 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 287,943 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

45. По договор № 12/20.09.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Мария Александрова Тошкова с регистриран животновъден обект 

№ 3150-0208 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Мария Александрова Тошкова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  233,921 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

говедо  1 1 1  233,921  233,921 

Крави, 

месо 

 5 1 7     

бивол  8 1 8     

бик  1 1 1     

общо    17 580    
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Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 580 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 233,921 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

46. По договор № 11/18.09.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Любомир Петров Петров с регистриран животновъден обект № 

3150-0373 в землището на с. Камено поле, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Любомир Петров Петров е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  217,390 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овце  157 0,15 23,55  217,390  217,390 

общо    23,55 706,5    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 706,5 дка, а ползваната земя с правно основание е в 

размер на 217,390 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията 

на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

47. По договор № 6/18.09.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Мария Данова Цекова с регистриран животновъден обект № 3139-

0074 в землището на с. Синьо бърдо, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Мария Данова Цекова е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от  

9,810 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

овце  10 0,15 1,5  9,810  9,810 

общо    1,5 45    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 45 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 
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на 9,810 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

 

48. По договор № 3/18.08.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Милчо Георгиев Милчев с регистриран животновъден обект № 

3130-0313 в землището на гр. Роман, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Милчо Георгиев Милчев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ 

от  112,364 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

      112,364  112,364 

общо    3 90    

Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за които 

максимално позволената площ е 90 дка, а ползваната земя с правно основание е в размер 

на 112,364 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

49. По договор № 1/01.08.2019 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключен с Николай Руменов Георгиев с регистриран животновъден обект № 

3143-0070 в землището на с.Долна Бешовица, общ. Роман, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, комисията установи следното: 

Николай Руменов Георгиев е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща 

площ от  98,322 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ 

дка 

ОПФ ДПФ Ползвана 

площ 

дка 

кон  2 1 2  98,322  98,322 

бивол  1 1 1     

общо    3 90    

 

    Според данните общия брой на животните отговаря на животинските единици, за 

които максимално позволената площ е 90 дка, а ползваната земя с правно основание е в  
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размер на 98,322 дка. Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на 

разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен. 

    Протоколът е изготвен съгласно официалната справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2020 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните, утвърдена със Заповед № РД11-373/04.02.2020 г. на 

изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

    В тридневен срок от обявяването на настоящия протокол да се уведомят писмено, с 

обратна разписка всички ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ, които не 

отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. В уведомителното писмо да бъде 

указано, че ползвателите могат да посочат имоти по договора, за които да бъде 

прекратен, а в случай на отказ от страна на ползвателя, ще се пристъпи към прекратяване 

на договорите, като се започне от имотите, намиращи се на най-отдалеченото разстояние 

от землището, където е регистриран животновъдния обект. 

   Протокола от проверката ще бъде обявен на информационното табло в 

административната сграда на община Роман и на интернет страницата на общината. 

    Протоколът може да се обжалва в 14 – дневен срок пред Районен съд гр. Мездра.   

    Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.  

    Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се състои от  32  страници. 

  

К  О  М  И  С  И  Я : 

 

 

                                          /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………                

                                  инж.Виолета Димова  

 

 

                                       /п/ 

ЧЛЕНОВЕ:    1. …………………..                  

     Мариета Ивайлова  

  

                               

                                       /п/ 

                        2.  ……………….. ..                         

                           инж. Димитър Георгиев 

 

 

                                      /п/ 

                         3………………….. 

                             Виктория Цакова 


