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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:  

                                                                               Валери Ролански 

         Кмет на Община Роман 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

по реда на чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 г. 

 

 

  Днес 30.04.2020 г. в административната сграда на община Роман, област Враца, в изпълнение 

на Заповед № 483/14.04.2020 г. на Кмета на община Роман във връзка с Решение № 82 прието 

с протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Мариета Георгиева Пешева - адвокат 

и членове:  1. инж. Христина Йонкинска – Секретар на община Роман 

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

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

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

 да разгледа подадените заявления за участие в разпределение на свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Роман, съгласно чл. 37и, ал. 5 

от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ и определи необходимите за всеки кандидат площ 

съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да извърши разпределение на имоти – общинска собственост 

с НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, между правоимащите лица, които 

имат животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. Разпределението се извършва на основание 

чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, 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 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 местни (автохтонни) 

породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория 

и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Разпределението се 

извършва  при спазване на изрично установения ред по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и Приложение 

№ 3 за правилата за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на община 

Роман за 2020/2021 г. приети с Решение № 82/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман. 
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   Комисията установи, че в определения срок съгласно чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ  в Общинска 

администрация  Роман са постъпили  общо 12 /дванадесет/ броя заявления от собственици 

на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни по образец за 

индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади  по землища на територията на 

община Роман. 

   След като членовете на комисията попълниха и представиха на председателя подписани 

декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ за липсата на обстоятелства, съставляващи пречки за 

участие в комисията, започна работа, като започна със запознаване с постъпилите заявления и 

проверка на приложените документи, в резултат на което установи, както следва:  

1.Заявление с вх.№ 9400-332/1/09.03.2020 г. от Генади Тошков Петров, ЕГН 8609091944 с 

адрес: с.Камено поле, ул.“Бачо Киро“ № 4 собственик на животновъден обект № 3150-0241 

/3591000054 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в разпределението на 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението и 

приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

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

от   567,257 дка  

вид възрас

т 

Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимал

но 

Позволе-

на площ 

от първа 

до седма 

категория

,дка 

Максимал

но 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория

,дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория

,дка 

говеда Над 12 

м 

21 0.6 12,6     

говеда Над 24 

м 

5 1 5     

Биволи-

ци 

Над 24 

м 

135 1 135     
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овце Над 12 

м 

57 0,15 8,55     

общо    161,15 2417,25 4834,5 26,732 540,528 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ, която има право за разпределение е 2390,518 

дка от първа до седма категория или на 4293,972 дка от осма до десета категория. Лицето има 

по изтичащ договор поземлени имоти с обща площ от 332604 кв.м. 

    С Решение № 82 прието с протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман в землище 

Камено поле са определени 2823,588 дка пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади, както 

следва: 

  № 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка  

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.49.7 Камено поле десета 14,609 ливада 

2. 35910.73.221 Камено поле десета 18,596 пасище 

3. 35910.295.362 Камено поле десета 49,400 ливада 

4. 35910.273.667 Камено поле девета 45,152 пасище 

5. 35910.44.44 Камено поле десета 10,989 пасище 

6. 35910.52.4 Камено поле десета 9,658 пасище 

7. 35910.65.16 Камено поле десета 59,325 пасище 

8. 35910.216.19 Камено поле десета 465,354 пасище 

9. 35910.46.84 Камено поле Седма  1.936 ливада 

10. 35910.46.85 Камено поле седма 2.917 ливада 

11. 35910.103.18 Камено поле десета 28.557 пасище 

   Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

2.Заявление с вх.№ 9400-333/1/09.03.2020 г. от Павлина Тошкова Петрова, ЕГН 

8309172032 с адрес: с.Камено поле, ул.“Христо Ботев“ № 24 собственик на животновъден 
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обект № 3150-0241 /3591050055 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г. Заявлението и приложените към него документи отговарят на изискванията на 

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

ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението 

на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи 

се към изчисляване на съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по 

брой и вид животни, ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се 

площ пасища, мери и ливади. Павлина Тошкова Петрова е наемател на общински пасища, мери 

и ливади с обща площ от   364,097 дка  

вид Възр. Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимал

но 

Позволе-

на площ 

от първа 

до седма 

категория

,дка 

Максимал

но 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория

,дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория

,дка 

Биволи-

ци 

 30 1 30     

теле  2 0,6 1,2     

общо    31,2 468 936 188,698 174,837 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ, която има право на разпределение площ от 

279,302 дка от първа до седма категория или на 761,163 дка от осма до десета категория.    С 

Решение № 82 прието с протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман в землище 

Камено поле са определени 2823,588 дка пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади, както 

следва: 
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  № 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка  

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.303.70 Камено поле десета 102,042 пасище 

2. 35910.86.10 Камено поле шеста 2,300 пасище 

3. 35910.75.16 Камено поле трета 12.255 ливада 

4. 35910.75.19 Камено поле трета 37.870 ливада 

   Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

  3.Заявление с вх.№ 9400-336/1/10.03.2020 г. от Мария Данова Цекова, ЕГН 4102122170 от 

с.Синьо бърдо ул.“Вит“ № 6, собственик на животновъден обект № 3139-0074/6657600012 в 

землището на с. Синьо бърдо, община Роман за участие в разпределението на пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението и приложените към 

него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и 

кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите за 

индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

ливади. 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 от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

овце  20 0,15 3     

общо    3 45 90 2,275 7,535 
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Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 82,465 дка от 

осма до десета категория или на 42,725 дка от първа до седма категория. Лицето има по 

изтичащ договор поземлен имот 66576.108.78 и е заявило със заявление с вх.№ 9400-

337/10.03.2020 г. да се разпредели поземлен имот с идентификатор 66576.108.75. 

    С Решение № 82 прието с протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман в землище 

Синьо бърдо са одобрени 612,410 дка пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади 

приравнени към от първа до седма категория, както следва: 

  № 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка  

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 66576.108.78 МИОВ ПЕЩ 

Синьо бърдо 

седма 0.661 пасище 

2. 66576.108.75 МИОВ ПЕЩ 

Синьо бърдо 

седма 4.897 пасище 

3. 66576.164.22 Синьо бърдо осма 30.485 пасище 

4. 66576.115.14 Синьо бърдо осма 6.624 ливада 

5. 66576.24.131 Синьо бърдо осма 29.676 пасище 

 

4. Заявление с вх.№ 9400-308/1/09.03.2020 г. от Кристина Иванова Иванова, ЕГН 

8401231934 от с.Камено поле, ул.“ Любен Каравелов“ № 1 собственик на животновъден обект 

№ 3150-0234 /3591030051 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г. Заявлението и приложените към него документи отговарят на изискванията на 

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

ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението 

на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи 

се към изчисляване на съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по 

брой и вид животни, ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се 
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площ пасища, мери и ливади. 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 от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

кози - 140 0,15 21     

общо    21 315 630 63,230 126,461 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ от осма до десета категория - на 503.539 

дка или 251.77 дка от първа до седма категория.    С Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман в землище Камено поле са одобрени 2 823,588 дка 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има 

право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа до седма категория, както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка  

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 39510.103.17 Камено поле десета 26,402 пасище 

2. 35910.50.54 Камено поле десета 39.290 пасище 

3. 35910.333.30 Камено поле девета 26.626 пасище 

Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 
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5. Заявление с вх.№ 9400-303/1/04.03.2020 г. от Пламен Красимиров Петров, ЕГН 

9009082027 с адрес: с.Камено поле, ул.“ Гоце Делчев“ № 61 собственик на животновъден обект 

№ 3150-0431 /3591090052 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г. Заявлението и приложените към него документи отговарят на изискванията на 

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

ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението 

на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи 

се към изчисляване на съответните животински единици /ЖЕ/,, съобразно притежаваните по 

брой и вид животни, ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се 

площ пасища, мери и ливади. 

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

81.681 дка 

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

кози - 183 0,15 27,45     

общо    27,45 411,750 823,500 12.336 69.345 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 399.414 дка 

от първа до седма категория или на 754.155 дка от осма до десета категория. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа 

до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № Местност /землище/ категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 
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1. 35910.53.1 Камено поле десета 12,612 пасище 

2. 35910.58.2 Камено поле десета 17.979 пасище 

3. 35910.58.7 Камено поле десета 13.196 пасище 

4. 35910.58.43 Камено поле десета 7.648 пасище 

5. 35910.44.35 Камено поле десета 17.910 пасище 

6. 35910.52.14 Камено поле трета 7.942 ливада 

7. 35910.52.16 Камено поле трета 4.394 ливада 

8. 35910.43.10 Камено поле десета 252.432 пасище 

 Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

6.  Заявление с вх.№ 2600-22/10.03.2020 г. от ГЕОНИД ЕООД, ЕИК 202252824 с управител 

Николай Атанасов Николов от с.Курново ул.“Иван Вазов“ № 5, собственик на животновъден 

обект № 3138-0040/4069380011 в землището на с. Курново, община Роман за участие в 

разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г. Заявлението и приложените към него документи отговарят на изискванията на 

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

ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението 

на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи 

се към изчисляване на съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по 

брой и вид животни, ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се 

площ пасища, мери и ливади. ГЕОНИД ЕООД е наемател на общински пасища, мери и ливади 

с обща площ от   526,165 дка  

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 



10 

 

дка дка дка 

кон  26 1 26     

коза  10 0,15 1,5     

общо    27,5 412,5 825 257,134 269,031 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 155,366 дка 

от първа до седма категория или на 555,969 дка от осма до десета категория. Лицето е подало 

заявление с вх.2600-14/24.01.2020 г. за разпределение на имоти в землище Курново и землище  

Караш. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, при наличие на свободни 

пасище, комисията ще разпредели допълнително имоти в съседно землище  по реда на чл. 37и, 

ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш протокол в срок до 01.06.2020 г. 

  Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади 

приравнени към от първа до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка  

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 40693.6.12 Курново осма 14.444 пасище 

2. 40693.105.39 

 

Курново пета 2.210 Изоставена ливада 

3. 40693.105.34 

 

Курново пета 4.760 Изоставена ливада 

4. 40693.95.16 

 

Курново осма 12.288 пасище 

5. 40693.99.17 

 

Курново пета 6.420 пасище 

6. 40693.95.1 

 

Курново осма 2.303 пасище 

7. 40693.94.3 

 

Курново осма 10.001 пасище 

8. 40693.169.30 

 

Курново четвърта 0.178 пасище 

9. 40693.95.10 Курново осма 4.999 пасище 
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10. 40693.130.1 

 

Курново осма 5.009 Изоставена ливада 

11. 40693.130.7 

 

Курново осма 11.820 Изоставена ливада 

12. 40693.131.4 

 

Курново осма 2.629 Изост.ливада 

13. 40693.129.30 

 

Курново осма 16.352 Изост.ливада 

14. 40693.98.21 

 

Курново пета 5.762 Изост.ливада 

15. 40693.132.12 

 

Курново осма 6.098 ливада 

16. 40693.147.1 

 

Курново пета 24.185 Изост.ливада 

17. 40693.1.12 

 

Курново осма 14.745 Изост.ливада 

18. 40693.183.5 

 

Курново осма 0,266 ливада 

19. 40693.54.9 

 

Курново осма 2.083 ливада 

20. 40693.183.2 

 

Курново осма 8.505 Изост.ливада 

21. 40693.183.1 

 

Курново осма 18.370 Изост.ливада 

22. 40693.98.16 

 

Курново пета 2.611 Изост.ливада 

23. 40693.96.25 

 

Курново пета 1.656 Изост.ливада 

24. 40693.1.7 Курново осма 5.211 пасище 
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25. 40693.102.63 

 

Курново осма 14.320 пасище 

26. 40693.1.2 

 

Курново осма 3.929 пасище 

27. 40693.178.10 

 

Курново осма 1.781 ливада 

28. 40693.106.2 

 

Курново пета 6.002 ливада 

29. 40693.183.3 

 

Курново осма 4.413 ливада 

30. 40693.130.11 

 

Курново осма 4.538 Изост.ливада 

31. 40693.181.7 

 

Курново осма 5.410 пасище 

 

7. Заявление с вх.№ 9400-276/2/10.03.2020 г. от Мариета Атанасова Василева, ЕГН 

7406171991 от гр.Роман, бл.10А,вх.Б, ап.2, ет.1 собственик на животновъден обект № 3139-

0099/6657630024 в землището на с. Синьо бърдо, община Роман за участие в разпределението 

на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението 

и приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

ливади. 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 от 

първа до 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

Ползвана 

площ от 

първа до 

Ползвана 

площ от 

осма до 
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седма 

категория, 

дка 

десета 

категория, 

дка 

седма 

категория, 

дка 

дка 

десета 

категория, 

дка 

овце  185 0,15 27,75     

общо    27,75 416,25 832,5 0 33,692 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 798,808 дка 

от осма до десета категория или на 399,404 дка от първа до седма категория. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа 

до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 66576.539.178 Синьо бърдо четвърта 41.284 пасище 

2. 66576.115.2 Синьо бърдо осма 4.007 пасище 

3. 66576.115.1 Синьо бърдо осма 10.212 пасище 

4. 66576.120.41 Синьо бърдо седма 2.877 пасище 

5. 66576.120.47 Синьо бърдо седма 8.976 пасище 

6. 66576.93.21 Синьо бърдо осма 0.843 пасище 

7. 66576.93.3 Синьо бърдо осма 3.614 пасище 

8. 66576.93.22 Синьо бърдо осма 1.045 пасище 

9. 66576.94.15 Синьо бърдо осма 1.675 пасище 

10. 66576.93.1 Синьо бърдо осма 38.123 пасище 

11. 66576.93.20 Синьо бърдо осма 2.071 пасище 

12. 66576.93.9 Синьо бърдо осма 3.730 пасище 

13. 66576.93.27 Синьо бърдо осма 5.841 пасище 
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14. 66576.93.10 Синьо бърдо осма 1.790 пасище 

15. 66576.93.29 Синьо бърдо осма 3.148 пасище 

16. 66576.227.26 Синьо бърдо четвърта 5.217 пасище 

17. 66576.776.12 Синьо бърдо четвърта 4.773 пасище 

18. 66576.162.23 Синьо бърдо седма 12.785 пасище 

19. 66576.539.10 Синьо бърдо четвърта 95.429 пасище 

20. 66576.118.15 Синьо бърдо седма 12.900 пасище 

21. 66576.86.230 Синьо бърдо четвърта 4.790 пасище 

22. 66576.114.2 Синьо бърдо осма 1.359 пасище 

23. 66576.187.13 Синьо бърдо четвърта 61.477 ливада 

24. 66576.169.3 Синьо бърдо осма 87.806 ливада 

25. 66576.116.18 Синьо бърдо седма 2.661 ливада 

26. 66576.142.38 Синьо бърдо седма 2.542 ливада 

27. 66576.116.5 Синьо бърдо седма 4.191 ливада 

28. 66576.720.10 Синьо бърдо осма 0.815 пасище 

29. 66576.126.7 Синьо бърдо осма 40.109 пасище 

30. 66576.116.3 Синьо бърдо седма 2.725 ливада 

31. 66576.116.34 Синьо бърдо седма 11.532 ливада 

32. 66576.188.3 Синьо бърдо пета 3.180 пасище 

33. 66576.116.1 Синьо бърдо осма 7.423 ливада 

34. 66576.115.16 Синьо бърдо осма 0.840 ливада 

35. 66576.92.111 Синьо бърдо седма 3.849 ливада 

36. 66576.111.2 Синьо бърдо осма 15.569 пасище 

37. 66576.113.4 Синьо бърдо осма 19.939 пасище 

 

8. Заявление с вх.№ 9400-320/06.03.2020 г. от Мирослав Иванов Кръстев ЕГН 8811141940 

от с.Камено поле, ул.“Гоце Делчев“ № 14 собственик на животновъден обект № 3150-0236 

/3591080046 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в разпределението на 
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пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението и 

приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

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

площ от  340,573 дка  

вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

овце - 198 0,15 29,7     

общо    29,7 445,5 891 11.681 328.892 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 433,819 дка 

от първа до седма категория или на 562,108 дка от осма до десета категория предвид 

разпоредбата на чл.100 ал.3 от ППЗСПЗЗ. Със заявление с вх.№ 9400-275/26.02.2020 г. Г-н 

Кръстев желае да му бъде разпределен имот в с.Долна Бешовица, местност БИВОЛАРНИКА  

с идентификатор 22023.95.139 с площ от 119 992 кв.м, шеста категория. Съгласно чл.100 ал.5 

от ППЗСПЗЗ при недостиг на пасища, мери и ливади в землището, в което е регистриран 

животновъдния обект, се извършва допълнително разпределение в съседно землище, при 

наличие на свободни площи в срок до 1 юни. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право 

да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 
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1. 35910.48.35 Камено поле трета 80.067 пасище 

2. 35910.297.142 Камено поле шеста 70.043 ливада 

3. 35910.305.279 Камено поле десета 381.871 пасище 

Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

9. Заявление с вх.№ 9400-327/1/09.03.2020 г. от Цветелин Иванов Иванов, ЕГН 8805171864 

от с.Камено поле, ул.“ Любен Каравелов“ № 1 собственик на животновъден обект № 3150-

0235 /3591080050 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в разпределението 

на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението 

и приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

ливади. 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 от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

овце - 279 0,15 41,85     

общо    41,85 627,750 1255,500  505,100 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 
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единици, за които максимално позволената площ е за имоти  от първа до седма категория 

максимално позволената площ е 375,2  дка. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право 

да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.95.6 Камено поле десета 17.679 пасище 

2. 35910.44.985 Камено поле десета 19.416 пасище 

3. 35910.144.439 Камено поле десета 14.839 пасище 

4. 35910.103.4 Камено поле десета 2.551 пасище 

5. 35910.44.24 Камено поле десета 1.791 пасище 

6. 35910.52.10 Камено поле трета 1.482 ливада 

Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

10. Заявление с вх.№ 9400-320/06.03.2020 г. от Данаил Георгиев Драганов ЕГН 6507151923 

от с.Камено поле, ул. “Александър Малинов“ № 18 собственик на животновъден обект № 

3150-0199 в землището на с. Камено поле, община Роман за участие в разпределението на 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението и 

приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

ливади. 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 от 

Максимално 

Позволена 

площ от 

Ползвана 

площ от 

първа до 

Ползвана 

площ от 

осма до 
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първа до 

седма 

категория, 

дка 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

седма 

категория, 

дка 

дка 

десета 

категория, 

дка 

Говеда 

за 

месо 

Над 12 

месеца 

4 1 4     

Говеда 

за 

мляко 

Над 12 

месеца 

37 1 37     

кон Над 6 

месеца 

3 1 3     

общо    44 682 1360 88,193 690,538 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 593,807 дка 

от първа до седма категория или на 669,462 дка от осма до десета категория. Лицето има по 

изтичащ договор поземлен имот 35910.50.52, 35910.58.51, 40645.171.113. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа 

до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.50.52 Камено поле десета 169.993 пасище 

2. 35910.58.51 Камено поле десета 82.163 пасище 

3. 40645.171.113 Кунино четвърта 8.218 пасище 

4. 35910.46.23 Камено поле седма 15.019 ливада 

5. 35910.333.29 Камено поле девета 207.387 пасище 

6. 35910.46.22 Камено поле десета 19.364 пасище 

Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 
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недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

11.  Заявление с вх.№ 2600-34/10.03.2020 г. от „Мит-секюрити-85“ ЕООД, ЕИК 203387159 

от гр.Роман ул.“Търговска“ № 1 с управител Мариана Върбанова Тодорова, собственик на 

животновъден обект № 3150-0359/3591010039 в землището на с. Камено поле, община Роман 

за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 

стопанската 2020/2021 г. Заявлението и приложените към него документи отговарят на 

изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването  на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в 

разпределението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанска 

2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на съответните животински единици /ЖЕ/, 

съобразно притежаваните по брой и вид животни, ползваните площи пасища, мери и ливади и 

на тази база, полагащата се площ пасища, мери и ливади. „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 от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Говеда 

за 

месо 

Над 24 

месеца 

34 1 34     

Говеда 

за 

мляко 

Над 24 

месеца 

18 1 18     

говеда Над 24 

месеца 

2 1 2     

общо    54 980 1960 0 1816,044 

Според официалната справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2020 г. в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, 



20 

 

утвърдена със Заповед № РД11-373/04.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 143,956 дка 

от осма до десета категория или на 71,978 дка от първа до седма категория. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа 

до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № Местност /землище/ категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.53.10 Камено поле десета 9.601 пасище 

2. 35910.52.41 Камено поле десета 64.148 пасище 

3. 35910.58.55 Камено поле десета 3.662 пасище 

4. 35910.55.26 Камено поле десета 15.721 пасище 

5. 35910.55.25 Камено поле десета 10.550 пасище 

Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман за землището подлежащо на разпределение са 

недостатъчни за задоволяване на необходимата за кандидата площ, определена по реда на 

чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията ще 

разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ със последваш 

протокол в срок до 01.06.2020 г. 

 

12. Заявление с вх.№ 9400-330/1/09.03.2020 г. от Валери Петров Петров, ЕГН 9303121929 

от с.Камено поле, ул.“Бачо Киро“ № 4 собственик на животновъден обект № 3150-0216 

/3591090014 в землището на с.Камено поле, община Роман за участие в разпределението на 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. Заявлението и 

приложените към него документи отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.99 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и кандидата може да участва в разпределението на пасищата, мерите и ливадите 

за индивидуално ползване за стопанска 2020/2021 г. Пристъпи се към изчисляване на 

съответните животински единици /ЖЕ/, съобразно притежаваните по брой и вид животни, 

ползваните площи пасища, мери и ливади и на тази база, полагащата се площ пасища, мери и 

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

от  557,418 дка  
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вид възраст Бр. ЖЕ Общо 

ЖЕ 

Максимално 

Позволена 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

Максимално 

Позволена 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

Ползвана 

площ от 

първа до 

седма 

категория, 

дка 

дка 

Ползвана 

площ от 

осма до 

десета 

категория, 

дка 

бивола Над 2 г. 58 1 58     

овце - 60 0,15 9     

общо    67 1005 2010 201,811 355,607 

Според 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, общия брой на животните отговаря на животинските 

единици, за които максимално позволената площ има право за разпределение на 803,189 дка 

от първа до седма категория или на 1654,393 дка от осма до десета категория. Съгласно чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ същата има право да получи пасища, мери и ливади приравнени към от първа 

до седма категория, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 
Местност 

/землище/ 
категория 

Площ 

дка – по 

КВС 

Начин на трайно ползване 

/НТП/ 

1. 35910.73.48 Камено поле десета 14.419 пасище 

2. 35910.308.525 Камено поле трета 12.706 пасище 

3. 35910.49.6 Камено поле десета 8.361 пасище 

4. 35910.53.11 Камено поле десета 2.876 пасище 

5. 35910.58.13 Камено поле десета 22.055 пасище 

6. 35910.58.16 Камено поле десета 16.793 пасище 

7. 35910.89.38 Камено поле десета 15.443 пасище 

8. 35910.40.6 Камено поле шеста 10.361 ливада 

9. 35910.46.77 Камено поле седма 17.704 ливада 

10. 35910.168.283 Камено поле седма 28.319 ливада 

11. 35910.59.153 Камено поле десета 25.000 пасище 
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12. 35910.57.265 Камено поле десета 11.497 пасище 

13. 35910.325.7 Камено поле десета 34.280 ливада 

14. 35910.297.581 Камено поле шеста 18.493 Изоставена ливада 

 

    Комисията констатира, че площите  определени с Решение № 82 прието с протокол № 

8/27.02.2020 г. на Общински съвет Роман, по землища на населените места, подлежащи на 

разпределение са недостатъчни за задоволяване на необходимата за всеки кандидат площ, 

определена по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. След разпределяне на имотите по чл.37и, ал. 6 

от ЗСПЗЗ, комисията ще разпредели допълнително в съседно землище  по реда на чл. 37и, ал.7 

от ЗСПЗЗ със последваш протокол в срок до 01.06.2020 г.  

     Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се състои от 22 страници. 

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи да се обяви в кметствата на съответните землища и да се публикува на 

интернет страницата на Община Роман  съгласно чл.37и ал.8 от ЗСПЗЗ, което ще бъде 

удостоверено с разпечатка, съдържаща датата на обявяването.  

 Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 – дневен срок пред Районен съд гр.Мездра. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.  

 

К О М И С И Я : 

 

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

                             Мариета Георгиева Пешева  

 

ЧЛЕНОВЕ:    1. …………………..                 3………………….. 

  инж.Христина Йонкинска              инж.Димитър Георгиев  

  

                         2.  ……………….. ..                        4………………….. 

                           инж. Виолета Димова                            Виктория Цакова 


