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Днес, 01.04.2022 г., на  основание  чл. 37м  от  Закона  за  собствеността  и  ползването  
на  земеделски  земи  /ЗСПЗЗ/ във  връзка  с  изискванйята  на  чл.37и, ап.4 от  ЗСПЗЗ  и  
Заповед  №  РД-01-05-б3/24.02.2022 г. на  кмета  на  Община  Кочериново  за  определяне  
състава  на  комисията: 

Председател : Мария  Здравкова  — юрист  към  Община  Кочериново  
Членове: 	1. Цветанка  Петрушева  — техн. сътрудник  към  ОбА  Кочериново  

2. Катя  Селска  — мл.експерт  „Еколог" към  ОбА  Кочериново  

На  01.04.2022 г. в  Административната  сграда  на  Община  Кочериново, комисия, 
назначена  със  Заповед  №  РД-01-05-б3/24.02.2022 г. на  кмета  на  Община  Кочериново, се  
събра  да  извърши  проверка  на  всички  договори  за  наем  на  пасища, мери  и  ливади  от  
общински  поземлен  фонд, съгласно  чл.37м  от  Закона  за  собствеността  и  ползването  на  
земеделските  земи, като  установи  дали  са  спазени  условията  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  (Нова  - 
ДВ, бр. 38 от  2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от  2015 г., доп. - ДВ, бр. 61 от  2015 г., изм. и  доп. - цВ, 
бр. 61 от  2016 г., в  сила  от  05.08.2016 г.) Пасищата, мерите  и  ливадите  се  разпределят  между  
правоимащите , които  имат  регистрирани  животновъдни  обекти  в  съответното  землище, 
съобразно  броя  и  вида  на  регистрираните  пасищни  селскостопански  животни, в  зависимост  
от  притежаваните  или  ползвани  на  правно  основание  пасища, мери  и  ливади, но  не  повече  от  
15 дка. за  1 животинска  единица  за  имоти  от  първа  до  седма  категория  и/или  до  30 дка  за  1 
животинска  единица  за  имоти  от  осма  до  десета  категория. На  правоимащите  лица, които  
отглеждат  говеда  с  предназначение  за  производство  на  месо  и  животни  от  местни  
(автохтонни) породи, се  разпределят  до  20 дка. за  1 животинска  единица  за  имоти  от  първа  
до  седма  категория  и  до  40 дка. за  1 животинска  единица  за  имоти  от  осма  до  десета  
категория. На  правоимятдите  лица, отглеждащи  говеда  за  мляко  или  месо, овце  и/или  кози, 
одобрени  за  подпомагане  по  дейностите  от  подмерки  "Плащания  за  преминаване  към  
биологично  земеделие " и  Плащания  за  поддържане  на  биологично  земеделие ", включени  в  
направление  биологично  животновъдство , се  разпределят  имоти  до  0,15 животинска  единица  
на  хектар, независимо  от  категорията  на  имотите. 

КОМИСИЯТА  РЕШИ: 
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• Спас  ' 	s Коюнджийски, ЕГН  ; 	, с  регистриран  животновъден  

обект  №3911650112 /стар  2640-0112/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, 

комисията  установи  следното: 

Вид   Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  — 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  — 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Коне   
над  б  
месеца  13 1 13.00 

195,000 - 
390,000 дка  

Коне  

Автохтонни  
породи  над  

6 месеца  3 1 3.00 
60,000— 

120,000 дка  

16.00 
255,000 - 

510,000 дка  
130,923 
дка  

251,352 
дка  

521,428 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  16.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  255,000 дка  за  имоти  от  IV — VII категория  и  510,000 дка  
за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  521,428 
дка  — VIII - X кат. Комисията  констатира, че  ползвателят  не  отговаря  на  разпоредбите  на  
чл.37и, ап.4 от  ЗСПЗЗ  относно  площта  и  не  може  да  участва  в  разпределение  на  ПМЛ  за  
стопанската  2022/2023 година. 

• Ани 	 Коюнджийска, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  обект  №  

0274860037 /стар  2634-0039/ в  землището  на  с.Бараково, общ. Кочериново, комисията  установи  
следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  — 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  — 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Коне  
над  6 
месеца  4 1 4.00 

60,000 - 
120,000 дка  

4.00 
60,000 - 

120,000 дка  
26,461 
дка  

86,452 
дка  

139,374 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  4.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  60,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  120,000 дка  
за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  139,374 
дка  — VIII-X к. Комисията  констатира, че  ползвателят  не  отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, 
ал.4 от  ЗСПЗЗ  относно  площта  и  не  може  да  участва  в  разпределение  на  ПМЛ  за  стопанската  
2022/2023 година. 
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• По  Договор  №  ОС-09-43/15.09.2017 г. за  площ  от  181,088 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 

5/20.01.2020 г. за  площ  от  109,785 дка  с  Росица  ' 	і  Пацова, ЕГН 	 , с  

регистриран  животновъден  обект  №  6926100001 /стар  2638-0073/ в  землището  на  с.Стоб, 
общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Овце  
над  12 
месеца  249 0.15 37.35 

560,250 - 
1120,500 дка  

Кози  
Над  12 
месеца  37 0.15 5.55 

83,250 - 
16б,500 дка  

42.90 
643,500 - 

1287,000 дка  
14,708 
дка  

287,527 
дка  

316,943 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  42.90 животински  единици, 
за  които  максимално  позволената  площ  е  643,500 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1287,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  316,943 дка  - VIII-X к. . Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договори  с  №  ОС-09-43/15.09.2017 г. и  №  ОС- 
09-5/20.01.2020 г. остават  непроменени. 

• Красимира 	 Миланова, ЕГН 	 J, с  регистриран  животновъден  
обект  №  5783000044/стар  2639-0047/ в  землището  на  с.Пороминово, общ. Кочериново, 
комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-Х  

к. 

Кози  
над  12 
месеца  22 0.15 3.30 

49,500 - 
99,000 дка  

3.30 
49,500 - 

99,000 дка  - - - 
Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  3.30 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  49,500 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  99,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория . Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределението  на  ПМЛ  за  
2022/2023 стопанска  година  . 

• По  Договор  №  ОС-09-65/18.12.2019 г. за  площ  от  4,906 дка, по  Договор  №  ОС-09- 

62/15.10.2020 г. за  площ  от  83,183 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-50/08.09.2021 г. за  площ  от  
515 527 дка  с  Яни 	Митренски, ЕГН 	 ;, с  регистриран  животновъден  
обект  №  391 16801 18 /стар  2640-0005/ в  землището  на  гр.Кочериново  и  регистриран  
животновъден  обект  №  0274880045 /стар  2634-0060/ в  землището  на  с.Бараково, общ. 
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Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид  
животни  Възраст  Бр. ЖЕ  

общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-X к. 

Ползвана  
площ/дка  от  

VIII-X к. 

говеда  
от  б- 
24мес. 3 0.6 1.8 

27,000 - 
54,000 дка  

говеда  
Над  24 
мес. 42 1 42 

630,000 - 
1260,000 дка  

коне  
Над  6 
мес. 3 1 3 

45,000 - 
90,000 дка  

46.80 
702,000 - 

1404,000 дка  
256,027 
дка  

590,352 
дка  1102,406 дка  

Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  46.80 животински  единици, 
за  които  максимално  позволената  площ  е  702,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1404,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  1102,406 дка  от  VIII-X к. . Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  №  ОС-09-65/18.12.2019 г., Договор  №  
ОС-09-62/15.10.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-50/08.09.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-37/28.08.2017 г. за  площ  от  859,236 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
64/18.12.2019 г. за  площ  от  0,308 дка, по  Договор  №  ОС-09-61/15.10.2020 г. за  площ  от  
120,371 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-52/08.09.2021 г. за  площ  от  588,340 дка  с  Райч~ 
Митрински, ЕГН 	 с  регистриран  животновъден  обект  №  3911690008 /стар  
2640-0015/ в  землището  на  гр.Кочериново  и  регистриран  животновъден  обект  №  
5783040039 /стар  2639-0049/ в  землището  на  с.Пороминово, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда  

От  6 до  
24 

месеца  - 
мляко  17 0.6 10.20 

153,000 - 
306,000 дка  

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
мляко  61 1 61.00 

915,000 - 
1830,000 дка  

Говеда  

От  6 до  
24 

месеца  - 
месо  29 0.6 17.4 

261,000 - 
522,000 дка  

Говеда  
От  6 до  

24 10 0.6 6.00 
90,000 - 

180,000 дка  
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месеца  - 
месо  
Над  24 
месеца  - 600,000 - 

Говеда  месо  40 1 40.00 1200,000 дка  
2019,000 - 298,218 1436,068 2032,504 

134.60 4038,000 дка  дка  дка  дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  134.6и  животински  

единици, за  които  максимално  позволената  площ  е  2019,000 дка  за  имоти  от  IV - VII 

категория  и  4038,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  
основание  е  в  размер  на  2032,504 дка  - VIII-X к. . Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ап.4 от  ЗСПЗЗ  и  договор  №  ОС-09-37/28.08.2017 г. , 
договор  №  ОС-09-64/18.12.2019 г., договор  №  ОС-09-61/15.10.2020 г. и  Договор  №  
ОС-09-52/08.09.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-42/14.09.2017 г. за  площ  от  39,303 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 

51/08.09.2021 г. за  площ  от  264,415 дка  с  Цветана 	 Митринска, ЕГН  
, с  регистриран  животновъден  обект  №  3911ьии025 /стар  2640-0095/ в  

землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Биволи  

От  6 до  
24 

месеца  9 0.6 5.40 
81,000 - 

162,000 дка  

Биволи  
над  24 
месеца  37 1 37.00 

555,000 - 
1110,000 дка  

42.40 
636,000 - 

1272,000 дка  
481,690 
дка  

146,648 
дка  

1083,028 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  42.40 животински  единици, 
за  които  максимално  позволената  площ  е  636,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1272,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  1083,028 дка  - VIII-X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договор  №  ОС-09-42/14.09.2017 г. и  
договор  №  ОС-09-51/08.09.2021 г.. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-18/19.09.2016 г. за  площ  от  102,422 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
44/15.09.2017 г. за  площ  от  113,849 дка, по  Договор  №  ОС-09-2/21.01.2019 г. за  площ  от  
12,345 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-75/19.11.2021 г. за  площ  от  98,586 дка  с  ,,Клийнленд  
ООД, Булстат 	 с  регистриран  животновъден  обект  №  7862530025 /стар  2624- 
0012/ в  землището  на  с.Цървище, общ. Кочериново, комисията  установи  следното : 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  

Лична  
соб., 

договори  
Ползвана  
площ/дка  

общо  позволена  с  частни  с  частни  от  VIII-X 
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  лица  и  лица  и  к. 
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ОПФ  - 
IV-VII к. 

ОПФ  - 
VIII-X к. 

над  12 148,500 - 

Овце  месеца  66 0.15 9.90 297,000 дка  
Автохтонни  
породи  над  60,000 - 

Овце  12 месеца  20 0.15 3.00 120,000 дка  
208,500 - 291,491 291,491 

12.90 417,000 дка  - дка  дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  12.90 животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  208,500 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
417,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  291,491 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договори  с  №  ОС-09-18/19.09.2016 

г., №  ОС-09-44/15.09.2017 г. , №  ОС-09-2/21.01.2019 г. и  №  ОС-09-75/19.11.2021 Г. 
остават  непроменени. 

• Кирил 	 Йорданов, ЕГН 	:, с  регистриран  животновъден  обект  №  
0274820044 /стар  2634-0056/ в  землището  на  с.Бараково, общ. Кочериново, комисията  
vстанови  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Коне  
над  б  
месеца  10 1.00 10.00 

150,000 - 
300,000 дка  

10.00 
150,000 - 

300,000 дка  
37,838 
дка  - 75,676 дка  

Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  10.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  150,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  300,000 дка  
за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  75,676 
дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  
на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределението  на  ПМЛ  за  2022/2023 стопанска  
година. 

• По  Договор  №  ОС-09-76/12.11.2020 г. за  площ  от  162,677 дка  с  Петър  Г 	Банев, 

ЕГН 	 . с  регистриран  животновъден  обект  №  7862560016 /стар  2624-0002/ в  
землището  на  с.Цървище, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 
Говеда  От  б  до  24 18 0.6 10.80 162,000 - 
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месеца  - 
месо  

324,000 дка  

Над  24 
месеца  - 570,000 - 

Говеда  месо  38 1 38.00 1140,000 дка  
Над  6 220,000 - 

Коне  месеца  11 1 11.00 440,000 дка  
952,000 - 162,677 162,677 

59.80 1904,000 дка  - дка  дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  59.80 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  952,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  1904,000 

дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
162,677 дка. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 

от  ЗСПЗЗ  и  Договор  Nº ОС-09-76/12.11.2020 г. остава  непроменен. 

• По  Договор  Nº ОС-09-23/19.09.2016 г. за  площ  от  70,243 дка, по  Договор  Nº ОС-09- 
32/24.07.2017 г. за  площ  от  126,331 дка, по  Договор  Nº ОС-09-55/15.11.2019 г. за  площ  от  
164,574, по  Договор  Nº ОС-09-81/07.12.2020 г. за  площ  от  102,905 дка  и  по  Договор  Nº ОС- 

09-74/17.11.2021 г. за  площ  от  148,203 дка  с  Владислав 	_ 	Чамищки, ЕГН  
с  регистриран  животновъден  обект  Nº 0706500042 /стар  2628-0003/ в  

землището  на  с.Бураново, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Ползвана  
площ/дка  

общо  позволена  ОПФ  - ОПФ  - от  VIII-Х  
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  IV-VII к. VIII-Х  к. к. 

Овце- 
автохтонни  над  12 9,000 -18,000 
породи  месеца  3 0.15 0.45 дка  

над  12 357,750- 
Кози  месеца  159 0.15 23.85 715,500 дка  

Автохтонни  
над  12 15,000 - 

Кози  месеца  5 0.15 0.75 30,000 дка  
381,750 - 612,263 614,315 

25.05 763,500 дка  1,026 дка  дка  дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  25.05 животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  381,750 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
763,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  614,315 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договори  с  Nº ОС-09-23/19.09.2016 
г., Nº ОС-09-32/24.07.2017 г., Nº ОС-09-55/15.11.2019 г., Nº ОС-09-81/07.12.2020 г. и  
Nº ОС-09-74/17.11.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  Nº ОС-09-25/19.09.2016 г. за  площ  от  1061,575 дка  и  по  Договор  Nº ОС- 
09-72/03.11.2020 г. за  площ  от  18,474 дка  с  Иван 	. Стоянов, ЕГН 	 , с  
регистриран  животновъден  обект  Nº 0706560039 /стар  2628-0001/ в  землището  на  
с.Бураново, общ. Кочериново, комисията  установи  следното : 
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Вид   Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

говеда   
от  6- 
24мес. 50 0.6 30 

450,000 - 
900,000 дка  

говеда   
Над  24 
мес. 58 1 58 

870,000 - 
1740,000 дка  

88.00 
1320,000 - 

2640,000 дка  
119,215 
дка  

741,277 
дка  

979,707 
дка  

Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  .ии  животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  1320,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  

2640,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  979,707 дка  - VIII-X к.. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗ3 и  Договор  №  ОС-09-25/19.09.2016 г. и  Договор  №  
ОС-09-72/03.11.2020 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-60/04.10.2021 г. за  площ  от  95,629 дка  с  Благовеста  
Коюнджийска  - Давидкова, ЕГН 	---, с  регистриран  животновъден  

обект  №  39116100109 /стар  2640-0090/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, 
комисията  установи  следното : 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Ползвана  
площ/дка  

общо  позволена  ОПФ  - ОПФ  - от  VIII-X 
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  IV-VII к. VIII-Х  к. к. 

От  6 до  
24 
месеца  - 120,000 - 

Говеда  месо  10 0.6 6.00 240,000 дка  
над  24 
месеца  - 600,000 - 

Говеда  месо  30 1 30.00 1200,000 дка  
Над  6 195,000 - 

Коне  месеца  13 1 13.00 390,000 дка  
915,000 - 47,442 143,071 

49.00 1830,000 дка  дка  48,187 дка  
С;поред  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  49.00 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  915,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1 830,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  143,071 дка  от  VIII, IX и  Х  категория. Комисията  констатира, че  ползsателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  №  ОС-09-60/04.10.2021 г. 
остава  непроменен. 

• По  Договор  №  ОС-09-65/08.12.2017 г. за  площ  от  29,575 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
30/04.05.2020 г. за  площ  от  22,794 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-61/04.10.2021 г. за  площ  от  
219,125 дка  с  ,,Никол  енд  Вивиан" ООД, Булстат: - - - 	., с  регистриран  животновъден  
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обект  №  3911640070 /стар  2640-0413/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, 

комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
месо  40 1 40 

800,000 - 
1600,000 дка  

Коне  
Над  6 
месеца  32 1 32 

480,000 - 
960,000 дка  

Коне  

Над  6 
месеца  от  
автоктонни  
породи  3 1 3 

60,000 - 
120,000 дка  

75.00 
1340,000 - 

2680,000 дка  - 
211,500 
дка  

211,500 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  75.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  1340,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  2680,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
211,500 дка  от  VIII, ТХ  и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗ3 и  Договор  №  ОС-09-65/08.12.2017 г., Договор  №  ОС- 
09-30/04.05.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-61/04.10.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-66/08.12.2017 г. за  площ  от  6,842 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
28/04.05.2020 г. за  площ  от  15,970 дка  , по  Договор  №  ОС-09-84/30.12.2020 г. за  площ  от  
176,801 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-59/04.10.2021 г. за  площ  от  546,489 дка  с  ,,Люби  и  
дъщери" ЕООД, Булстат: 	 , с  регистриран  животновъден  обект  №  3911610060 
/стар  2640-0331/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  установи  
следното : 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Овце  
Над  12 
месеца  2 0.15 0.30 

4,500 - 9,000 
дка  

Овце  

Автохтонни  
породи  над  
12 месеца  502 0.15 75.30 

151О,5оо  - 
3021,000 дка  

75.60 
1515,000 - 

3030,000 дка  
19,043 
дка  

730,365 
дка  

768,451 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  75.60 животински  единици, 
за  които  максимално  позволената  площ  е  1515,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
3030,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  768,451 дка  от  VIIT, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
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отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  3СП33 и  договори  №  ОС-09-66/08.12.2017 г., 

№  ОС-09-28/04.05.2020 г., №  ОС-09-84/30.12.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-59/04.10.2021 г. 

остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-68/08.12.2017 г. за  площ  от  102,030 дка, по  Договор  №  ОС-09- 

7/30.01.2019 г. за  площ  от  520,359 дка, по  Договор  №  ОС-09-29/04.05.2020 г. за  площ  от  73,685 

дка, по  Договор  №  ОС-09-83/30.12.2020 г. за  площ  от  24,882 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 

58/04.10.2021 г. за  площ  от  62,980 дка  с  ЕТ  „Любослав  Коюнджийски  - Вени", ЕИК  
с  регистриран  животновъден  обект  №  3911660002 /стар  2640-0105/ в  землището  на  

гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда  

От  6 до  24 
месеца  - 
мляко  14 0.6 8.40 

126,000 - 
252,000 дка  

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
мляко  78 1 78.00 

1170,000 - 
2340,000 дка  

Говеда  

От  б  до  24 
месеца  - 
месо  8 0.6 4.80 

96,000 - 
192,000 дка  

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
месо  39 1 39.00 

780,000 - 
1560,000 дка  

130.20 
2172,000 - 

4344,000 дка  
283,294 
дка  

588,780 
дка  

1155,368 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  130.20 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  2172,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  4344,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
1155,368 дка  от  VIII, IX и  Х  категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  №  ОС-09-68/08.12.2017 г., Договор  №  OC-
09-7/30.01.2019 г., Договор  №  ОС-09-29/04.05.2020 г., Договор  №  ОС-09-83/30.12.2020 г. и  
Договор  №  ОС-09-58/04.10.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-5/30.01.2019 г. за  площ  от  4,435 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
31/04.05.2020 г. за  площ  от  5,212 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-62/04.10.2021 г. за  площ  от  
256,021 дка  с  ,,Ина  Никол" ЕООД, Булстат: 	 , регистриран  животновъден  обект  
№  3911640159 /стар  2640-0200/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  

Ползвана  
площ/дка  

общо  позволена  лица  и  лица  и  от  VIII-X 
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  ОПФ  - ОПФ  - к. 
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IV-VII к. VIII-X к. 
над  24 
месеца  - 860,000 - 

Говеда   месо  43 1 43 1720,000 дка  
860,000 - 10,739 212,755 234,233 

43.00 1720,000 дка  дка  дка  дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  43.00 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  860,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  1720,000 

дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
234,233 дка  от  VIII, IX и  Х  категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  3СП33 и  договор  №  ОС-09-5/30.01.2019 г., договор  №  ОС-09- 

31/04.05.2020 г. и  договор  №  ОС-09-62/04.10.2021 г. остават  непроменени. 

• По  договор  №  ОС-09-21/19.09.2016 г. за  площ  от  59,507 дка  и  по  договор  №  ОС-09- 

40/30.08.2017 г. за  площ  от  26,904 дка  с  Красимир 	 Васев, ЕГН 	 , с  
регистриран  животновъден  обект  №  5783070015 /стар  2639-0003/ в  землището  на  
с.Пороминово, общ. Кочериново, комисията  установи  следното : 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лида  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-Х  

к. 

Овце  
над  12 
месеца  51 0.15 7.65 

114,750 - 
229,500 дка  

Кози  
над  12 
месеца  3 0.15 0.45 

6,750 - 
13,500 дка  

8.10 
121,500 - 

243,000 дка  
68,749 
дка  

83,232 
дка  

220,730 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  8.10 животински  единици, 
за  които  максимално  позволената  площ  е  121,500 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
243,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  220,730 дка  от  VIII, IX и  Х  категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договори  с  №  ОС-09-21/19.09.2016 
Г. и  №  ОС-09-40/30.08.2017 г. остават  непроменени. 

• По  договор  №  ОС-09-19/19.09.2016 г. за  площ  от  286,135 дка, по  договор  №  ОС-09- 
45/27.09.2017 г. за  площ  от  109,368 дка, по  договор  №  ОС-09-53/25.10.2019 г. за  площ  от  
574,366 дка, по  договор  №  ОС-09-59/09.10.2020 г. за  площ  от  131,423 дка  и  по  договор  №  
ОС-09-64/08.10.2021 г. за  площ  от  165,052 дка  с  Вълко  < 	Чалъков, ЕГН  

с  регистриран  животновъден  обект  Ns 7618040016 /стар  2682-0005/ в  
землището  на  с.Фролош, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Максимално  Лична  Лична  Ползвана  

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

позволена  
площ  /дка  

соб., 
договори  

соб., 
договори  

площ/дка  
от  VIII-Х  

11 



с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-X к. 

к. 

От  6 до  
24 

месеца  - 576,000 - 

Говеда  месо  48 0.6 28.8 1152,000 дка  
Над  24 
месеца  - 1160,000 - 

Говеда  месо  58 1 58 2320,000 дка  
1736,000 - 75,122 1190,576 1340,820 

86.80 3472,000 дка  дка  дка  дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  86.80 животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  1736,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
3472,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  1340,820 дка  от  VIII, IX и  X категория  . Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договори  с  №  ОС-09-19/19.09.2016 

г., №  ОС-09-45/27.09.2017 г., №  ОС-09-53/25.10.2019 г., №  ОС-09-59/09.10.2020 г. и  
№  ОС-09-64/08.10.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-55/16.10.2018 г. за  площ  от  350,160 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 
82/30.12.2020 г. за  площ  от  5,582 дка  с  Пламен 	 Грозданов, ЕГН 	 , с  
регистриран  животновъден  обект  №  0706560024 /стар  2628-0016/ в  землището  на  с.Бураново, 
общ. Кочериново, комисията  установи  следното : 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Ползвана  
площ/дка  

общо  позволена  ОПФ  - ОПФ  - от  VIII-X 
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  IV-VII к. VIII-Х  к. к. 

над  12 146,250 - 
Овце  месеца  65 0.15 9.75 292,500 дка  

Автохтонни  
породи  над  486,000- 

Овце  12 месеца  162 0.15 24.30 972,000 дка  
Над  12 24,750 - 

Кози  месеца  11 0.15 1.65 49,500 дка  
657,000 - 69,736 305,912 445,384 

35.70 1314,000 дка  дка  дка  дка  
Lпоред  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  35.70 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  657,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  1314,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
445,384 дка  от  VIII, IX и  Х  категория  . Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договори  с  №  ОС-09-55/16.10.2018 г. и  №  ОС-09- 
82/30.12.2020 г. остават  непроменени. 
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• Сашко 	 Джаджаров, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  

обект  №  3911600014 /стар  2640-0045/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, 

---- -- 

Вид  

~ - - 	------ - 

Възраст  

- 	-- 

Бр. 

- 

ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-Х  

к. 
от  6 до  
24 

месеца  - 90,000 - 

Говеда  мляко  10 0.6 6.00 180,000 дка  
Над  24 
месеца  - 435,000 - 

Говеда  мляко  29 1.00 29.00 870,000 дка  
от  6 до  
24 

месеца  - 36,000 - 
Говеда  месо  3 0.6 1.80 72,000 дка  

Над  24 
месеца  - 20,000 - 

Говеда  месо  1 1.00 1.00 40,000 дка  
Над  6 15,000 - 

Коне  месеца  1 1.00 1.00 30,000 дка  
Над  12 36,000 - 

Овце  месеца  16 0.15 2.40 72,000 дка  
632,000 - 16,815 

41.20 1264,000 дка  дка  - 33,630 дка  
Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  41.20 животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  632,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1264,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  33,630 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределението  
на  ПМЛ  за  2022/2023 стопанска  година. 

• По  Договор  №  ОС-09-22/ 19.09.2016 г. за  площ  от  190,860 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
38/28.08.2017 г. за  площ  от  95,739 и  по  Договор  №  ОС-09-68/04.12.2018 г. за  площ  от  11,510 
дка  със  Стоимен  I 	Пандурски, ЕГН 	 ,, с  регистриран  животновъден  
обект  №  6926110037 /стар  2638-0045/ в  землището  на  с.Стоб, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Максимално  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  

IIолзвана  
площ/дка  

общо  позволена  ОПФ  - ОПФ  - от  VIII-X 
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  площ  /дка  IV-VII к. VIII-Х  к. к. 

над  12 1804,500 - 
Овце  месеца  802 0.15 120.30 3609,000 дка  
Овце  над  12 1 0.15 0.15 3,000 - 6,000 

13 



месеца  - 
автохтонни  

дка  

над  12 18,000 - 

Кози   месеца  8 0.15 1.20 36,000 дка  
1825,500 - 140,565 190,860 471,990 

121.65 3651,000 дка  дка  дка  дка  

Според  данните, общият  брой  на  животните  отговаря  на  121.65 животински  

единици, за  които  максимално  позволената  площ  е  1824,750 дка  за  имоти  от  IV - VII 

категория  и  3649,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  
основание  е  в  размер  на  471,990 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  
ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  договори  №  ОС-09- 

22/19.09.2016 г., №  ОС-09-38/28.08.2017 г. и  №  ОС-09-68/04.12.2018 г. остават  

непроменени. 

• Георги 	 Пандурски, ЕГН  ' 	 с  регистриран  животновъден  обект  
№  6926100052 /стар  2638-0096/ в  землището  на  с.Стоб  и  регистриран  животновъден  обект  №  
3911620043 /стар  2640-0271/ в  землището  на  гр. Кочериново, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда  

От  6 до  
24 
месеца  - 
месо  23 0.6 13.8 

276,000 - 
552,000 дка  

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
месо  17 1 17 

340,000 - 
680,000 дка  

Коне  
Над  б  
месеца  8 1 8 

120,000 - 
240,000 дка  

38.80 
736,000 - 

1472,000 дка  
222,943 
дка  - 

445,886 
дка  

Lпоред  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  38.80 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  736,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
1472,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  445,886 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределението  на  
ПМЛ  за  стопанската  2022/2023 година. 

• По  Договор  №  ОС-09-41/30.08.2017 г. за  площ  от  28,296 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
48/04.10.2018 г. за  площ  от  1,881 дка  и  по  Договор  Ns ОС-09-62/28.11.2019 г. за  площ  от  
108,216 дка  с  Димиrьр  : 	Георгиев, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  
обект  №  5783020020 /стар  2639-0030/ в  землището  на  с.Пороминово, общ. Кочериново, 
комисията  установи  следното: 

общо  Максимално  Лична  Лична  Ползвана  
Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  ЖЕ  позволена  соб., соб., площ/дка  
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площ  /дка  договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-X к. 

от  VIII-X 
к. 

над  12 180,000 - 

Овце   месеца  80 0.15 12.00 360,000 дка  
Автохтонни  
породи  над  6,000 -12,000 

Овце   12 месеца  2 0.15 0.3 дка  
Над  12 11,250 - 

Кози   месеца  5 0.15 0.75 22,500 дка  
197,250 - 43,855 130,933 218,643 

13.05 394,500 дка  дка  дка  дка  

. 	 Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  13.5 животински  

единици, за  които  максимално  позволената  площ  е  197,250 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
394,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  
на  218,643 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  3СП33 и  Договор  №  ОС-09-41/30.08.2017 г., Договор  №  ОС-09- 

48/04.10.2018 г. и  Договор  №  ОС-09-62/28.11.2019 г.остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-51/11.10.2018 г. за  площ  от  2,653 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 

60/15.10.2020 г. за  площ  от  3,883 дка  с  Йорданк  а 	 Йорданова, ЕГН 	 , с  
регистриран  животновъден  обект  №  0274800036 /стар  2634-0026/ в  землището  на  с.Бараково, 
общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид   Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда   

Над  24 
месеца  - 
месо  2 1 2.00 

40,000- 
80,000 дка  

Коне   
Над  6 
месеца  2 1 2.00 

30,000 - 
60,000 дка  

4.00 
70,000 - 

140,000 дка  
49,889 
дка  - 99,778 дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  4.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  70,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  140,000 дка  
за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  99,778 
дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  
на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  Ns ОС-09-51/11.10.2018 г. и  Договор  №  ОС-09-б0/15.10.2020 
г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-54/16.10.2018 г. за  площ  от  6,289 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
58/09.10.2020 г. за  площ  от  211,111 дка  и  по  IIоговор  №  ОС-09-53/08.09.2021 г. за  площ  от  7,648 
дка  с  Кирил 	 Иванов, ЕГН  ` 	 с  регистриран  животновъден  обект  №  
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0274860018 /стар  2634-0048/ в  землището  на  с.Бараково, общ. Кочериново, комисията  установи  

следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Овце  
Над  12 
месеца  8 0.15 1.2 

18,000 - 
36,000 дка  

Овце  

Над  24 
месеца  - 

автохтонни  
породи  473 0.15 70.95 

1419,000 - 
2838,000 дка  

Коне  
Над  6 
месеца  1 1 1 

15,000 - 
30,000 дка  

73.15 
1452,000 - 

2904,000 дка  
232,202 
дка  

20,985 
дка  

467,389 
дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  73.15 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  1452,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  2904,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
467,389 дка  от  VIII, IX и  X категория  . Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗ3 и  Договор  №  ОС-09-54/16.10.2018 г. , Договор  №  OC-
09-58/09.10.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-53/08.09.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-53/16.10.2018 г. за  площ  от  56,639 дка, по  Договор  №  ОС-09- 
57/08.10.2020 г. за  площ  от  93,044 дка  и  по  Договор  №  ОС-09-54/08.09.2021 г. за  площ  от  
174,275 дка  с  Велина 	 і  Иванова, ЕГН  ' 	 , с  регистриран  животновъден  
обект  №  0274800021 /стар  2634-0010/ в  землището  на  с.Бараково, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Говеда  

От  6 до  24 
месеца  - 
месо  20 0.6 12.00 

240,000 - 
480,000 дка  

Говеда  

Над  24 
месеца  - 
месо  58 1 58.00 

1160,000- 
2320,000 дка  

70.00 
1400,000 - 

2800,000 дка  
252,150 
дка  

206,986 
дка  

711,286 
дка  

(;поред  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  6870.00 животински  единици, за  
които  максимално  позволената  площ  е  1400,000 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  2800,000 
дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  размер  на  
711,286 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  
разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  с  №  ОС-09-53/16.10.2018 г. , Договор  №  ОС- 
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09-57/08.10.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-54/08.09.2021 г. остават  непроменени. 

• По  Договор  №  ОС-09-9/22.01.2020 г. за  площ  от  0,234 дка  и  по  Договор  №  ОС-09- 

2/17.01.2021 г. за  площ  от  383,069 дка  с  ,,Евро  мийт  енд  милк" ЕООД, Булстат  

с  регистриран  животновъден  обект  №  3911600001 /стар  2640-0001/ в  землището  на  

гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  установи  следното: 

Вид   Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-Х  

к. 
От  6 до  
24 

месеца  - 288,000 - 
Говеда  мляко  32 0.6 19.20 576,000 дка  

Над  24 
месеца  - 1380,000 - 

Говеда  мляко  92 1 92.00 2760,000 дка  
От  6 до  
24 

месеца  - 240,000 - 
Говеда  месо  20 0.6 12.00 480,000 дка  

Над  24 
месеца  - 80,000 - 

Говеда  месо  4 1 4.00 160,000 дка  
Над  24 90,000 - 

Биволи  месеца  6 1 6.00 180,000 дка  
2078,000 - 119,891 328,632 568,414 

133.20 4156,000 дка  дка  дка  дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  133.20 животински  

единици, за  които  максимално  позволената  площ  е  2078,000 дка  за  имоти  от  IV - VII 
категория  и  4156,000 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  
основание  е  в  размер  на  568,414 дка  от  VIII, IX и  X категория. Комисията  констатира, че  
ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  Договор  с  №  ОС-09- 
9/22.01.2020 г. и  Договор  №  ОС-09-2/17.01.2021 г. остават  непроменени. 

• Георги 	 Боянски, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  обект  №  
3911670004 /стар  2640-0030/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  К. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-Х  

К. 

Овце  
Над  12 
месеца  93 0.15 13.95 

209,250 - 
418,500 дка  
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Над  12 18,000 - 

Кози  месеца  8 0.15 1.2 36,000 дка  
227,250 - 10,314 

15.15 454,500 дка  дка - 20,628 дка  

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  15.15 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  227,250 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  

454,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  20,628 дка  от  VIII, IX и  Х  категория. Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределение  на  

ПМЛ  за  стопанската  2022/2023 година. 

• Александър 	 Вучков, ЕГН  ' 	 , с  регистриран  животновъден  обект  

№  3911680010 /стар  2640-0016/ в  землището  на  гр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  

~----------- ----~------ 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Овце  
Над  12 
месеца  151 0.15 22.65 

339,750 - 
679.500 дка  

Кози  
Над  12 
месеца  2 0.15 0.30 

4,500 - 9,000 
дка  

22.95 
344,250 - 

688,500 дка  33,654 - 67,308 дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  22.95 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  344,250 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
688,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  Х  категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  67,308 дка  от  VIII, IX и  Х  категория . Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределение  на  
ПМЛ  за  стопанската  2022/2023 година. 

• Васил 	 Грозданов, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  обект  
№  6926110041 /стар  2638-0072/ в  землището  на  с.Стоб, общ. Кочериново, комисията  установи  
следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 

Овце  
Над  12 
месеца  28 0.15 4.20 

63,000 - 
126,000 дка  

Кози  
Над  12 
месеца  15 0.15 2.25 

33,750 - 
67,500 дка  

6.45 
96,750 - 

193,500 дка  
33,752 
дка  1,111 дка  68,615 дка  

18 



Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  6.45 животински  единици, за  

които  максимално  позволената  площ  е  96,750 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
193,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория , а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  68,615 дка  от  VIII, IX и  X категория . Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределение  на  

ПМЛ  за  стопанската  2022/2023 година. 

• Неофит 	 Спасов, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  обект  №  

3911630007 /стар  2640 - 0004/ в  землището  на  rр.Кочериново, общ. Кочериново, комисията  

установи  следното: 

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

Максимално  
позволена  
площ  /дка  

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

IV-VII к. 

Лична  
соб., 

договори  
с  частни  
лица  и  
ОПФ  - 

VIII-Х  к. 

Ползвана  
площ/дка  
от  VIII-X 

к. 
От  6 до  24 
месеца  - 225,000 - 

Говеда  мляко  25 0.6 15.00 450,000 дка  
Над  24 
месеца  - 690,000 - 

Говеда  мляко  46 1 46.00 1380,000 дка  
От  6 до  24 
месеца  - 300,000 - 

Говеда  месо  25 0.6 15.00 600,000 дка  
Над  24 
месеца  - 180,000 - 

Говеда  месо  9 1 9.00 360,000 дка  
Над  12 623,250 - 

Овце  месеца  277 0.15 41.55 1246,500 дка  
Над  12 
месеца  от  
автохтонни  3 1 2,000- 

Овце  породи  104 0.15 15.60 624,000 дка  
2330,250 - 100,575 201,150 

142.15 4660,500 дка  дка  - дка  
Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  142.15 животински  единици, 

за  които  максимапно  позволената  площ  е  2330,250 дка  за  имоти  от  IV - VII категория  и  
4660,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  201,150 дка  от  VIII, IX и  X категория . Комисията  констатира, че  ползвателят  
отговаря  на  разпоредбите  на  чл.37и, ал.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределение  на  
ПМЛ  за  стопанската  2022/2023 година. 

• Георги 	 Занков, ЕГН 	 , с  регистриран  животновъден  обект  №  
7618050003 /стар  2682 - 0007/ в  землището  на  с.Фролош, общ. Кочериново, комисията  
установи  следното: 

Максимално  Лична  Лична  Ползвана  

Вид  Възраст  Бр. ЖЕ  
общо  
ЖЕ  

позволена  
площ  /дка  

соб., 
договори  

соб., 
договори  

площ/дка  
от  VIII-X 
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с  частни  
лица  и  

с  частни  
лица  и  

к. 

ОПФ  — ОПФ  — 
IV-VII к. VIII-X к. 

Над  12 83,250 — 

Овце  месеца  37 0.15 5.55 166,500 дка  - - - 

Според  данните  общият  брой  на  животните  отговаря  на  5.55 животински  единици, 

за  които  максимално  позволената  площ  е  83,250 дка  за  имоти  от  IV — VII категория  и  
166,500 дка  за  имоти  от  VIII, IX и  X категория, а  ползваната  земя  с  правно  основание  е  в  
размер  на  0,000 дка. Комисията  констатира, че  ползвателят  отговаря  на  разпоредбите  на  
чл.37и, ап.4 от  ЗСПЗЗ  и  може  да  участва  в  разпределение  на  ПМЛ  за  стопанската  
2022/2023 година. 

Протоколът  е  изготвен  въз  основа  на  Справки  за  животни  в  ОЕЗ  и  наети  площи  с  
НТП  „пасища, мери" и  ,,ливади  към  01.02.2022 г. от  сайта  на  БАБХ  
https://mzhcupok2.mzg. government. bg/RegiXS  ervices Web/. 

В  тридневен  срок  от  обявяване  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. 

Протоколът  от  проверката  ще  бъде  обявявен  на  информационното  табло  в  
административната  сграда  на  Община  Кочериново  и  на  интернет  страницата  на  Общината. 
Протоколът  може  да  се  обжалва  в  14-дневен  срок  пред  Районния  съд. Обжалването  не  
спира  изпълнението  на  протокола, освен  ако  съдът  разпореди  друго. 

КОМИСИЯ: 

Председател: .. 
/Ма~ия  Здр~в~ова  — юрист  към  Община  Кочериново/ 

Членове: 	1. 
/ 	ет 	~уетруш~екн. сътрудиик  към  ОбА  Кочериново/ 

2. ... 
/Катя  Селска  - мл.експерт  „Еколог" към  ОбА  Кочериново/ 
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