
   
П Р О Т О К О Л  

 

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2017/2018г. с Решение №488 от Протокол 

№15/15.03.2017г. на Общински съвет – Несебър 

 

 
Днес, 28.04.2017г. в община Несебър се събра комисия назначена със 

Заповед № 52/01.02.2016г. на Кмета на община Несебър,  в състав  

 Председател: Нелина Колева  –Нач.отдел „Общинска собственост“ 

Редовни членове:1. Веселин Радев – Нач.отдел „Правно обслужване“ 

        2. Даниела Тодорова - Гл.експерт  “Общ.собственост” 

                   3. Антоанета Стоева  – Мл.експерт  “Общ.собственост” 

         4. Марийка Колева – Гл.експерт“ФСО“, 

която при спазване на реда и сроковете посочени в чл.100 от ППЗСПЗЗ, да 

извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен 

фонд по землища на населените места определени за индивидуално ползване за 

стопанската 2017/2018г. с Решение №488 от Протокол №15/15.03.2017г. на 

Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем на правоимащите 

лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище и 

са заявили желанието си за това. 

Членовете на комисията присъстват на заседанието и същата може да 

започне работата си. 

Председателят на комисията – г-жа Колева, уведоми членовете на 

комисията, че  в срока по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ – 10.03.2017г. са постъпили 7 

броя заявления, както следва: 

 

-с.Тънково 

1. Заявление с вх.№Н5-ОС-172/28.02.2017г. от Христо Маринов 

Кичуков, ЕГН ………, с постоянен адрес с.Тънково, …………., собственик на 

животновъден обект №8237-0025 в с.Тънково, с 11.55 животински единици 

 
-с.Кошарица 

2. Заявление с вх.№Н5-ОС-166/24.02.2017г. от Марин Недев 

Домусчиев, ЕГН …………, с постоянен адрес: гр.Несебър, …………., 

собственик на животновъден обект №8253-0052 в с.Кошарица, с 12.90 

животински единици; 

3. Заявление с вх.№Н5-ОС-202/07.03.2017г. от Валентин Григоров 

Станчев, ЕГН …………., с постоянен адрес: с.Кошарица, ……………, 

собственик на животновъден обект №8253-0101 в с.Кошарица, с 49.50 

животински единици; 

 



4. Заявление с вх.№Н5-ОС-217/10.03.2017г. от Ваня Йорданова 

Павлова, ЕГН ……….., с постоянен адрес: с.Кошарица, …………., собственик 

на животновъден обект №8253-0053 в с.Кошарица, с 7.35 животински единици; 

 

- с.Оризаре 

5. Заявление с вх.№Н5-ОС-180/02.03.2017г. от Стойчо Михнев 

Стойчев, ЕГН ……………, с постоянен адрес: с.Оризаре, ……………с 

регистриран  животновъден обект №8248-0054 в с.Оризаре, с 31.35 животински 

единици; 

 

-с.Емона 

6. Заявление с вх.№Н5-ОС-221/10.03.2017г. от Атанас Стоянов 

Стойков, ЕГН …………. с постоянен адрес гр.Свети Влас, ………….с 

регистриран  животновъден обект №8252-0023 в с.Емона, с 29.6 животински 

единици; 

7. Заявление с вх.№Н5-ОС-223/10.03.2017г. от Димитър Иванов Пешев, 

ЕГН ………, с постоянен адрес гр.Свети Влас, ………..,  собственик на 

животновъден обект №8256-0038 в гр.Свети Влас, с 62.00 животински единици; 

 

Установи се, че всички лица подали заявления са животновъди с 

животновъдни обекти на територията на община Несебър, регистрирани в 

системата на БАБХ и като такива са правоимащи по смисъла на закона. 

Председателят, уведоми членовете на комисията, че с Решение №488 от 

Протокол №15/15.03.2017г.  са определени пасищата и мерите от ОПФ, които 

следва да се предоставят за индивидуално ползване като се разпределят съгласно 

изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище : ,, 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 в имоти от първа до седма категория 

и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 

производство на месо и животни от 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. На 

правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, 

одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване 

към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично 

земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се 

разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от 

категорията на имотите.“ 

 

 Предвид гореизложените изисквания, на земеделските стопани с 

регистрирани животновъдни обекти подали заявления в срока по чл.37и ал.5 от 



ЗСПЗЗ - 10.03.2017г. се полагат пасища и мери от общинския поземлен фонд за 

индивидуално пашуване, както следва: 

  1. На Христо Маринов Кичуков, ЕГН …………, с постоянен адрес 

с.Тънково, ……………, собственик на животновъден обект №8237-0025 в 

с.Тънково, с 11.55 животински единици, се полагат 173,250дка от І до VІІ 

категория или 346,500дка от VІІІ до Х категория. С договор сключен с Община 

Несебър заявителят ползва 79,987дка, като всички от тях са от VІІІ до Х 

категория. Заявителят притежава собствен имот на площ от 2,988дка, който е V 

категория. Според притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително 

се полагат 130,268дка от І до VІІ категория или 260,536дка от VІІІ до Х 

категория. 

2. На Марин Недев Домусчиев, ЕГН ……………, с постоянен адрес: 

гр.Несебър, ………….., собственик на животновъден обект №8253-0052 в 

с.Кошарица, с 12.90 животински единици, се полагат  193,500дка от І до VІІ 

категория или 387,000дка от VІІІ до Х категория. С договори сключени с частни 

лица и лични заявителят ползва 62,621дка, от които 22,573дка са от І до VІІ 

категория и 40,048дка са от VІІІ до Х категория. Според притежаваните животни 

и ползваните пасища, допълнително се полагат 150,903дка от І до VІІ категория 

или 301,806 дка от VІІІ до Х категория. 

3. На Валентин Григоров Станчев, ЕГН …………….., с постоянен 

адрес: с.Кошарица, ………….., собственик на животновъден обект №8253-0101 в 

с.Кошарица, с 49.50 животински единици, от които 37.80 животински единици са 

с предназначение за производство на месо, се полагат  931,500дка от І до VІІ 

категория или 1863,000дка от VІІІ до Х категория.  

4. На Ваня Йорданова Павлова, ЕГН ……….., с постоянен адрес: 

с.Кошарица, ………….., собственик на животновъден обект №8253-0053 в 

с.Кошарица, с 7.35 животински единици, се полагат  110,250дка от І до VІІ 

категория или 220,500дка от VІІІ до Х категория.  

5. На Стойчо Михнев Стойчев, ЕГН …………, с постоянен адрес: 

с.Оризаре, ………….., собственик на животновъден обект №8248-0054 в 

с.Оризаре, с 31.35 животински единици, се полагат  470,250дка от І до VІІ 

категория или 940,500дка от VІІІ до Х категория. С договори сключени с Община 

Несебър заявителят ползва 227,722дка, от които 212,522дка са от І до VІІ 

категория и 15,200дка са от VІІІ до Х категория. С договори сключени с частни 

лица и лични заявителят ползва 34,764 дка, от които 31,736дка са от І до VІІ 

категория и 3,028дка са от VІІІ до Х категория. Според притежаваните животни и 

ползваните пасища, допълнително се полагат 216,878дка от І до VІІ категория 

или 433,756 дка от VІІІ до Х категория. 

6. На Атанас Стоянов Стойков, ЕГН ………….., с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, ……………,  собственик на животновъден обект №8252-0023 в 

с.Емона, с 29.60 животински единици, които са с предназначение за производство 

на месо и от местни (автохонни) породи, се полагат 592,00дка от І до VІІ 

категория или 1184,000дка от VІІІ до Х категория. С договор сключен с Община 

Несебър заявителят ползва Дял І на площ от 54,000дка идеални части от ПИ 

27454.21.10, който е V категория. Според притежаваните животни и ползваните 

пасища, допълнително се полагат 538,000дка от І до VІІ категория или 1076,000 



дка от VІІІ до Х категория. 

7. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН …………, с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, ……………,  собственик на животновъден обект №8256-0038 в 

гр.Свети Влас, с 62.00 животински единици, които са с предназначение за 

производство на месо и от местни (автохонни) породи, се полагат 1240,00дка от І 

до VІІ категория или 2480,000дка от VІІІ до Х категория. С договор сключен с 

Община Несебър заявителят ползва 185,466 дка, от които всички са от І до VІІ. 

Според притежаваните животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 

1054,534дка от І до VІІ категория или 2109,068 дка от VІІІ до Х категория. 

 

        Пристъпи се към разглеждане на заявленията с приложените документи и 

имотите, които следва да бъдат разпределени съгласно изискванията на чл.37и 

от ЗСПЗЗ. 

      При работата си, с оглед най-целесъобразно разпределяне на имотите, 

комисията взе предвид постъпили сигнали и жалби от граждани, 

местоположението на  животновъдните обекти, както и разположението на 

водоизточниците  и прокарите за достъп до тях. При вземането си на решение, 

комисията се ръководи и от изискването на закона - ако имотите в землището, в 

което е регистриран обекта не са достатъчни да се предоставят имоти първо от 

съседно землище. 

      С оглед определяне на наемната цена и спазване на изискването на чл.37и 

ал.15 от ЗСПЗЗ: „При сключване на договори за наем или аренда на пасища, 

мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или 

частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за 

критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 

мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно 

арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.“ от 

Общинска служба по земеделие – Несебър е постъпило писмо с вх.№Н5-ОС-268-

001/28.04.2017г., с което е предоставена информация относно това, кои пасища, 

мери  и ливади от ОПФ попадат изцяло или частично в  слой „Площи, 

допустими за подпомагане“ за Кампания 2016г., одобрен със Заповед №РД 46-

141 от 01.03.2017г. на Министъра на земеделието и храните. 

      След приключване на разискванията и обсъжданията относно приложените 

към заявленията документи  и разглеждане на общинските имоти с начин на 

трайно ползване – Пасище, определени за индивидуално ползване за стопанската 

2017/2018г. с Решение №488 от Протокол №15/15.03.2017г. на Общински съвет – 

Несебър, членовете на комисията с 5 /пет/ гласа „За“ взеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Пасищата от Общинския поземлен фонд, определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2017/2018г. с Решение №488 от Протокол 

№15/15.03.2017г. на Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем 



на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти и са 

заявили желанието си за това, се разпределят както следва: 

 

І. На Христо Маринов Кичуков, ЕГН ……………, с постоянен адрес 

с.Тънково, ………….., собственик на животновъден обект №8237-0025 в 

с.Тънково, с 11.55 животински единици, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.49.219 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Камарата”, целия на площ от 8 176 /осем хиляди сто седемдесет и 

шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №6356/11.03.2016г. Целия имот е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за всяка стопанска година годишната наемна цена е в 

размер на 57,23лв. без ДДС.  
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.31.56 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 2 910 /две хиляди деветстотин и 

десет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3950/01.04.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  20,37лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.48.88 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 1 950/ хиляда деветстотин 

и петдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4203/26.11.2010г. Целия имот е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за всяка стопанска година годишната наемна цена е в 

размер на 13,65лв. без ДДС.  
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.47.9 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Кайряка”, целия на площ от  6 784/шест хиляди седемстотин осемдесет и четири/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4244/06.12.2010г. От имота 6,772дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 47,40лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 47,49лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.12 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 81 129 /осемдесет и една  хиляди сто 

двадесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4938/28.09.2011г. Имотът не е включен в слой площи 



допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

567,90лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.4 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Бабини драки”, целия на площ от 4 316 /четири хиляди триста и шестнадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3047/13.07.2009г. От имота 1,646дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 11,52лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 30,21лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.3 по кадастралната карта на с.Тънково,  

м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 951 / хиляда деветстотин петдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3048/13.07.2009г. От имота 1,544дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 10,81лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 13,66лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.29 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 407 / хиляда четиристотин и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3057/14.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  9,85лв. без 

ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.35.509 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Саръямач”, целия на площ от 1 918/ хиляда деветстотин и 

осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3061/14.07.2009г. Целия имот попада в слой площи допустими 

за подпомагане, поради което за всяка стопанска година годишната наемна цена 

е в размер на 13,43лв. без ДДС.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 46 989кв.м. /четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет 

кв.м./ идеални части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.9 

по КК и КР на  с.Тънково, м.“Бабини драки“, с начин на трайно ползване - 

Пасище, целия на площ 98 637кв.м. /деветдесет и осем хиляди шестотин 

тридесет и седем кв.м./, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№3969/09.04.2010г., реално обособени съгласно приложената схема. Дял ІІ  не 



включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 328,92лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.49.55 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Камарата”, целия на площ от 14 137 /четиринадесет хиляди сто 

тридесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3960/06.04.2010г. Целия имот попада в слой площи допустими 

за подпомагане, поради което за всяка стопанска година годишната наемна цена 

е в размер на 98,96лв. без ДДС.  

  

Общата площ на предоставените имоти е 171,667дка  / сто седемдесет и едно 

цяло шестотин шестдесет и седем хилядни декара/, като от тях 89,831дка са от І до 

VІІ категория, а 81,836дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до 

VІІ категория предоставените имоти са на площ 130,749дка. 
 

ІІ. На Марин Недев Домусчиев, ЕГН ………….., с постоянен адрес: 

гр.Несебър, ……………., собственик на животновъден обект №8253-0052 в 

с.Кошарица, с 12.90 животински единици се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.605 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 3 511 /три хиляди петстотин и единадесет / 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ /седма/ категория, актуван с АпОС 

№4629/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  24,58лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.232 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 17 673 /седемнадесет хиляди 

шестотин седемдесет и три / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4546/12.04.2011г. От имота 8,145дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 57,02лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 123,71лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.753 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Плазовец”, целия на площ от  7544 / седем хиляди петстотин 

четиридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,   VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4547/12.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  



52,81лв. без ДДС. 

   

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.601 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Плазовец”, целия на площ от 839 /осемстотин тридесет и девет / 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4670/25.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  5,87лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.592 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Плазовец”, целия на площ от 1 144 /хиляда сто четиридесет и 

четири / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4671/25.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  8,01лв. без 

ДДС. 

  

 Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.426 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 134  862 /сто тридесет и четири 

хиляди осемстотин шестдесет и два / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4672/25.05.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  944,03лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.331 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 1 204 /хиляда двеста и четири / кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4674/25.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  8,43лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.330 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 14 551 / четиринадесет хиляди 

петстотин петдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4676/25.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

101,86лв. без ДДС. 



  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.319 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 5 498/пет хиляди четиристотин 

деветдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4678/25.05.2011г. От имота 0,393дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 2,75лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 38,49лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.314 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чавдар тепе”, целия на площ от 2 731 / две хиляди седемстотин 

тридесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №5079/21.12.2011г. От имота 1,735дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 12,15лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 19,12лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.293 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 492 / четиристотин деветдесет и два/ кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№5120/29.02.2012г. Целия имот попада в слой площи допустими за подпомагане, 

поради което за всяка стопанска година годишната наемна цена е в размер на 

3,45лв. без ДДС.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1008 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гермето”, целия на площ от 2608 / две хиляди шестотин и осем/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№5122/29.02.2012г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  18,26лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.140 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 16 792 / шестнадесет хиляди 

седемстотин деветдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4542/12.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

117,54лв. без ДДС. 

  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.113 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чорта”, целия на площ от 5 834/ пет хиляди осемстотин тридесет и 

четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4016/18.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  40,84лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.345 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Дядовата Славева”, целия на площ от 1 827/ хиляда осемстотин 

двадесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4018/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

12,79лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.450 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Хателлу”, целия на площ от 58 920/ петдесет и осем хиляди 

деветстотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4582/26.04.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  412,44лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.441 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 23 289/ двадесет и три хиляди 

двеста осемдесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3614/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  163,02лв. без ДДС. 

  

 Общата площ на предоставените имоти е 299,319дка /двеста деветдесет и 

девет цяло триста и деветнадесет хилядни декара/, като от тях 3,511дка са от І до 

VІІ категория, а 295,808дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до 

VІІ категория предоставените имоти са на площ 151,415дка. 

ІІІ.  На Валентин Григоров Станчев, ЕГН ……………, с постоянен 

адрес: с.Кошарица, ………………, собственик на животновъден обект №8253-

0101 в с.Кошарица, с 49.50 животински единици, от които 37.80 животински 

единици са с предназначение за производство на месо, се предоставят следните 

имоти: 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.21.27 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Мишкефа”, целия на площ от 366 /триста шестдесет и шест / кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№4061/22.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  2,56лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.23.12 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Над село”, целия на площ от 24 592 /двадесет и четири хиляди 

петстотин деветдесет и два / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ 

категория, актуван с АпОС №4009/05.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

172,14лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.25.28 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Калдаръма”, целия на площ от 17 491 /седемнадесет хиляди 

четиристотин деветдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ 

/трета/ категория, актуван с АпОС №4058/22.06.2010г. От имота 0,389дка  попадат 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора 

стопанска година годишната наемна цена е в размер на 2,72лв. без ДДС. 

Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 122,44лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.26.37 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Сокбунар”, целия на площ от 4 403 /четири хиляди четиристотин и 

три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3924/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  30,82лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.26.4 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Дарбоаз”, целия на площ от 2 037 /две хиляди тридесет и седем/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3923/18.03.2010г. От имота 1,294дка попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 9,06лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 14,26лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 



имот с кадастрален идентификатор 39164.26.31 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Сокбунар”, целия на площ от 1 728 / хиляда седемстотин двадесет и 

осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №3925/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  12,10лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.26.28 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Дарбоаз”, целия на площ от 504 /петстотин и четири / кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3926/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  3,53лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.26.46 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Под село“ , целия на площ от 691 /шестотин деветдесет и един / кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС №3922/18.03.2010г.  

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  4,84лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.26.21 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Дарбоаз”, целия на площ от 1 818 / хиляда осемстотин и 

осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван 

с АпОС №3927/18.03.2010г. От имота 1,817дка  попадат в слой площи допустими 

за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната 

наемна цена е в размер на 12,72лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 12,73лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.503.105 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Под село”, целия на площ от 7 387 /седем хиляди триста  осемдесет 

и седем / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №3945/23.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  51,71лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.21.11 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Бостан тарла”, целия на площ от 14 364 /четиринадесет хиляди 



триста шестдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ 

категория, актуван с АпОС №4062/22.06.2010г. От имота 0,170дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 1,19лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 100,55лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.12.40 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Гюргенлика”, целия на площ от 29 334/ двадесет и девет хиляди 

триста тридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №5167/26.03.2012г. От имота 1,338дка попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 9,37лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 205,34лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.818 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Юрта”, целия на площ от 1 578/ хиляда петстотин седемдесет и 

осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ /седма/ категория, актуван с 

АпОС №5123/29.02.2012г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  11,05лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.550 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Текерлека”, целия на площ от 116 118/ сто и шестнадесет 

хиляди сто и осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ /седма/ 

категория, актуван с АпОС №3609/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  812,83лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.265 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 14 397 /четиринадесет хиляди триста 

деветдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, 

актуван с АпОС №4543/12.04.2011г. От имота 4,498дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 31,49лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 100,78лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.141 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Припека”, целия на площ от 1 080/  хиляда и осемдесет/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4628/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 



подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  7,56лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.634 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от 732/ седемстотин 

тридесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4066/23.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

5,12лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.404 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Телки борун ”, целия на площ от 2 531/ две хиляди петстотин и 

тридесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4591/26.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

17,72лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.88 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 4 197 / четири  хиляди сто 

деветдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4565/20.04.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  29,38лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.89 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 1 003 /  хиляда   и три/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4563/19.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  7,02лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.165 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 9 120/ девет хиляди сто и 

двадесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4621/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 



дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  63,84лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.385 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 2 778 / две хиляди седемстотин 

седемдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4025/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  19,45лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 2050/ 

две хиляди  и петдесет/ кв.м идеални части от поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39164.17.38 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.“Недюва 

равнина”, целия на площ от 3886 / три хиляди осемстотин осемдесет и шест/кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4024/19.05.2010г.. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,35лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

2 191/две хиляди сто деветдесет и един/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.17.369 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.“Аламовски борун”, целия на площ от 5 393 / пет хиляди триста деветдесет и 

три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4020/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  15,34лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.206 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“До село”, целия на площ от 2 632/ две хиляди шестотин 

тридесет и два/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4619/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

18,42лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.474 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Давлада”, целия на площ от 4 751 / четири  хиляди седемстотин  

петдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4580/26.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 



допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

33,26лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.114 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Корийката”, целия на площ от 9 743 / девет  хиляди 

седемстотин четиридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4078/29.06.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  68,20лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.633 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Корийката”, целия на площ от 3 788 / три  хиляди седемстотин 

осемдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4067/23.06.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  26,52лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.246 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 22 678 / двадесет и две хиляди 

шестотин седемдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4041/21.05.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  158,75лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.323 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 9 296 /девет хиляди двеста 

деветдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4042/21.05.2010г. От имота 0,877дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 6,14лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 65,07лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.368 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Аламовски борун”, целия на площ от 4 173 / четири хиляди сто 

седемдесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4019/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 



години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

29,21лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.164 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 3 815 / три хиляди 

осемстотин и петнадесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4622/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  26,71лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.205 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“До село”, целия на площ от 4 941 / четири хиляди деветстотин 

четиридесет и един/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4620/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  34,59лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.280 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Бостанлъка”, целия на площ от 7 100 / седем хиляди и сто/кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4616/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  49,70лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.245 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“До село”, целия на площ от 2 630 / две хиляди шестотин и 

тридесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4615/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  18,41лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.379 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Трите кладенеца”, целия на площ от 510/ петстотин и 

десет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4592/27.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  3,57лв. без 



ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.220 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“С.Морско”, целия на площ от 9 523/ девет хиляди петстотин 

двадесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4617/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

66,66лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.162 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 3 399/ три хиляди триста 

деветдесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4623/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  23,79лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.159 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Припека”, целия на площ от 680/ шестотин и осемдесет/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4625/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  4,76лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.161 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 2 823/ две хиляди осемстотин 

двадесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4624/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

19,76лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.561 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.“Текерлека”, целия на площ от 80 666/ осемдесет хиляди 

шестотин шестдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3610/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  564,66лв. без ДДС. 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.355 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Папрата”, целия на площ от 107 845/сто и седем хиляди осемстотин 

четиридесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №3980/13.04.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

754,92лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.222 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 281 052 /двеста осемдесет и една 

хиляди петдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №5881/21.01.2015г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

1967,36лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.988 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Трите кладенци”, целия на площ от 34 479/тридесет и четири хиляди 

четиристотин седемдесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №5886/22.01.2015г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  241,35лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.18.989 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Трите кладенци”, целия на площ от 28 696/двадесет и осем хиляди шестотин 

деветдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №5885/22.01.2015г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

200,87лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.301 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 2 352/ две хиляди триста петдесет и два/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4544/12.04.2011г. От имота 2,061дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 14,43лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 16,46лв. без ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.75 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 62 530/ шестдесет и две хиляди 

петстотин и тридесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4568/20.04.2011г. От имота 0,278дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 1,95лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 437,71лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.207 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 35 768/ тридесет и пет хиляди 

седемстотин шестдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4618/10.05.2011г. От имота 0,116дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 0,81лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 250,38лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.441 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 67 805/ шестдесет и седем хиляди 

осемстотин и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4584/26.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

474,64лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.418 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 24 692/ двадесет и четири хиляди 

шестотин деветдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4587/26.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

172,84лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.632 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Попова чука”, целия на площ от 20 575/ двадесет хиляди петстотин 

седемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №3971/09.04.2010г. От имота 3,372дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 23,60лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 144,03лв. без ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.631 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Попова чука”, целия на площ от 19 664/ деветнадесет хиляди 

шестстотин шестдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4040/21.05.2010г. От имота 7,535дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 52,75лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 137,65лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.18.630 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.“Папрата”, целия на площ от 51 938/ петдесет и една хиляди деветстотин тридесет 

и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4039/21.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  363,57лв. 

без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.18.369 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.“Гробището”, целия на площ от 4 618/ четири хиляди шестстотин и осемнадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4614/10.05.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  32,33лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.594 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“До село”, целия на площ от 48 016/ четиридесет и осем хиляди и 

шестнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4063/23.06.2010г. От имота 24,097дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 168,68лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 336,11лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.84 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Припека”, целия на площ от 8 071/ осем хиляди седемдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4566/20.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  56,50лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 



имот с кадастрален идентификатор 39164.17.116 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чорта”, целия на площ от 1 650/  хиляда шестотин и петдесет / кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4017/18.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  11,55лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.195 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Манах Тарла”, целия на площ от  32 264 /тридесет и две хиляди 

двеста шестдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4075/29.06.2010г. От имота 1,734дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 12,14лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 225,85лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.127.20 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 23 560 /двадесет  и три  хиляди 

петстотин  и шестдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5023/18.10.2011г. От имота 14,413дка попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 100,89лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 164,92лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.3 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 81 119 /осемдесет и една хиляди сто и 

деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5032/19.10.2011г. От имота 17,007дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 119,05лв. без ДДС. Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 567,83лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 58 

922/ петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.119.16 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Попски припек ”, целия на площ от 60 030/шестдесет 

хиляди и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5029/19.10.2011г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  412,45лв. без ДДС . 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 



имот с кадастрален идентификатор 55350.161.10 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Равнището”, целия на площ от 14 957/ четиринадесет  хиляди  

деветстотин петдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5014/17.10.2011г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

104,70лв. без ДДС . 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.144.2 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от 704/ седемстотин и четири/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС 

№6383/19.04.2016г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  4,93лв. без 

ДДС . 

 

Общата площ на предоставените имоти е 1446,915дка /хиляда четиристотин 

четиридесет и шест цяло деветстотин и петнадесет хилядни декара/, като от тях 

416,070 дка са от І до VІІ категория, а 1030,845 от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 931,493 дка. 

 

ІV. На Ваня Йорданова Павлова, ЕГН …………, с постоянен адрес: 

с.Кошарица, ……………., собственик на животновъден обект №8253-0053 в 

с.Кошарица, с 7.35 животински единици, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.67 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Домузбунар”, целия на площ от  463 /четиристотин шестдесет и три 

/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3940/23.03.2010г. От имота 0,462дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 3,23 лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 3,24лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.68 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Домузбунар”, целия на площ от  2 421 /две хиляди четиристотин 

двадесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3936/19.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

16,95лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.124 по кадастралната карта на 



с.Кошарица, м.”Домузбунар”, целия на площ от  389 /триста осемдесет и девет / 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3935/19.03.2010г. От имота 0,359дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 2,51лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 2,72лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.69 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Домузбунар”, целия на площ от  3 249 /три хиляди двеста 

четиридесет и девет / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3941/23.03.2010г. От имота 0,008дка  попадат в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 0,06лв. без ДДС. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 22,74лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.159 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Домузбунар”, целия на площ от  8 543/осем хиляди петстотин 

четиридесет и три / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3937/19.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

59,80лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.11.226 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Бунков лонгоз”, целия на площ от  108 /сто и осем/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС №3944/23.03.2010г. Имотът 

не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна 

цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 0,76лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.466 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Казакова курия”, целия на площ от  3 624 /три хиляди шестотин 

двадесет  и четири / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №3943/23.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

25,37лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.11.467 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Казакова курия”, целия на площ от  1 097 / хиляда деветдесет и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 



АпОС №3942/23.03.2010г. От имота 0,419дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 2,93лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 7,68лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.12.106 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Торницата”, целия на площ от  4 752 /четири  хиляди седемстотин петдесет  и 

два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3939/23.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  33,26лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.13.8 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Кору дере”, целия на площ от  2 229 /две  хиляди двеста двадесет и девет/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№5168/26.03.2012г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  15,60лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.13.127 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Кору дере”, целия на площ от  4 520 /четири хиляди петстотин и 

двадесет / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №3929/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  31,64лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.22.11 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от  536 /петстотин тридесет и шест/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№4060/22.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  3,75лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.22.32 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от  1 932 /хиляда деветстотин тридесет и 

два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№4060/22.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 



подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  13,52лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.22.57 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Кабаджевиз”, целия на площ от  1 924 /хиляда деветстотин двадесет 

и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №4561/19.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 13,47лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.24.2 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  311 /триста и единадесет / кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3918/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  2,177лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.26.6 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  809 /осемстотин и девет / кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3921/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  5,66лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.24.9 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  345 /триста четиридесет и пет / кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3928/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  2,42лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.24.44 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  1 646 /хиляда шестотин четиридесет и 

шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3932/19.03.2010г. От имота 0,025дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 



цена е в размер на 0,18лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 11,52лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.24.55 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  1159 /хиляда сто петдесет и девет / 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4548/12.04.2011г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  8,11лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.24.63 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  1083 /хиляда осемдесет и три/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3934/19.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  7,58лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.29.85 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Дренака”, целия на площ от  958 /деветстотин петдесет и осем / кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3920/18.03.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  6,71лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.414 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  10 142 /десет хиляди сто четиридесет 

и два / кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4030/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  70,99лв. без 

ДДС. 

    

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.415 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Калето”, целия на площ от  52 003 /петдесет и две хиляди и три / 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4031/19.05.2010г. От имота 0,064дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 0,45лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 



години е в размер на 364,02лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.185 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от  36 265 /тридесет и шест хиляди двеста 

шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4076/29.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

253,86лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 39164.18.501 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Ходжурду”, целия на площ от  5 932 /пет хиляди деветстотин тридесет и два/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4074/29.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 41,52лв. без 

ДДС. 

   

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.193 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от  18 516 /осемнадесет хиляди 

петстотин и  шестнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3984/13.04.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

129,61лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.586 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.“Сарперду”, целия на площ от 2 049 / две  хиляди и четиридесет и 

девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4064/23.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,34лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.470 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 9 384 / девет хиляди триста 

осемдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4034/20.05.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  65,69лв. без ДДС. 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.403 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от 2 143 / две хиляди сто 

четиридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4028/19.05.2010г. Имотът не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  15,00лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 178,532 дка  /сто седемдесет и осем цяло  

петстотин тридесет и две хилядни декара/, като от тях 42,098 са от І до VІІ 

категория, а 136,434 от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ 

категория предоставените имоти са на площ 110,315дка. 

V. На Стойчо Михнев Стойчев, ЕГН ………….., с постоянен адрес: 

с.Оризаре, …………….., собственик на животновъден обект №8248-0054 в 

с.Оризаре, с 31.35 животински единици, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.15.63 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Айкъна”, целия на площ от 5 759 /пет хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м. 

с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3405/02.12.2009г. От имота 1,608дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 11,26лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 40,31лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.95 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 2 116 /две хиляди сто и шестнадесет/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3746/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,81лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.94 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Дренака”, целия на площ от 3 358 /три хиляди триста петдесет и осем/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3748/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  23,51лв. без 

ДДС. 



  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.93 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 180 /сто и осемдесет / кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3751/15.02.2010г. 

Имотът не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което 

наемна цена за първите две стопански години не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на  1,26лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 53822.12.92 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 2 771 /две хиляди седемстотин седемдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3752/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  19,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 34 441 

/тридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ кв.м. идеални части от  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.14.74 по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Лонгоза”, целия на площ от 54 820 /петдесет и четири хиляди 

осемстотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3770/17.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

241,09лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.85 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Герена”, целия на площ от 2 220 /две  хиляди  двеста и двадесет/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3753/15.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  15,54лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.14.81 по кадастралната карта на с.Оризаре, 

м.”Лонгоза”, целия на площ от 34 514 /тридесет и четири хиляди петстотин и 

четиринадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3769/16.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

241,60лв. без ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.16.102 по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Айкъна”, целия на площ от 2 569 /две  хиляди петстотин шестдесет и 

девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3768/16.02.2010г. От имота 0,302дка  попадат в слой площи допустими 

за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната 

наемна цена е в размер на 2,11лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 17,98лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 53822.12.128 по кадастралната карта на 

с.Оризаре, м.”Караорман”, целия на площ от 15 775 /петнадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3012/01.07.2009г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

110,43лв. без ДДС. 

 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.13.16 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Деляна”, целия на площ от 1 446 / хиляда четиристотин четиридесет 

и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3114/14.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  10,12лв. без 

ДДС.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.11.13 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Ачмалъка”, целия на площ от 3 756/ три хиляди седемстотин 

петдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3113/14.09.2009г. От имота 0,019 дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 0,13лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 26,29лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.36.1 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Корията”, целия на площ от 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3119/16.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  6,20лв. без 

ДДС. 

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.27.24 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 2057 /две хиляди петдесет и седем/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№3115/16.09.2009г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  14,40лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.43.27 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Бяла река”, целия на площ от 18 077 /осемнадесет хиляди седемдесет 

и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с 

АпОС №3120/16.09.2009г. От имота 8,214дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора  стопанска година годишната 

наемна цена е в размер на 57,50лв. без ДДС. Годишната наемна цена за 

следващите години е в размер на 126,54лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.48.34 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 15 933 /петнадесет  хиляди деветстотин 

тридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3117/16.09.2009г. От имота 3,946дка  попадат в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишната наемна цена е в размер на 27,62лв. без ДДС . Годишната наемна цена 

за следващите години е в размер на 111,53лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 18469.44.12 по кадастралната карта на 

с.Гюльовца, м.”Каваците”, целия на площ от 5 367/пет хиляди триста шестдесет и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с 

АпОС №3121/16.09.2009г. От имота 1,169дка  попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 8,18лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 37,57лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 27 692кв.м. / двадесет и седем хиляди шестотин деветдесет и два кв.м./ 

идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.321 по 

КК и КР на  с.Кошарица, м.“Гермето“, с начин на трайно ползване  - Пасище, 

целия на площ от 42 892кв.м. /четиридесет и две хиляди осемстотин деветдесет и 

два кв.м/, VІІІ /осма/ категория актуван с АпОС №5121/29.02.2012г., реално 

обособени съгласно приложената схема. Дял ІІ не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 193,84лв. без ДДС. 



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 40 555кв.м. /четиридесет хиляди петстотин петдесет  и пет кв.м./ идеални 

части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.363  по КК и КР 

на  с.Кошарица, м.“Аламовски борун“, с начин на трайно ползване - Пасище, 

целия на площ 61 555кв.м. /шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и пет 

кв.м./, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3969/09.04.2010г., реално 

обособени съгласно приложената схема. Дял ІІ не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година 

годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 283,89лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 69 434 кв.м. /шестдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и четири / 

идеални части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.609  по 

КК и КР на  с.Кошарица, м.“Чавдар тепе“, с начин на трайно ползване - Пасище, 

целия на площ от 122 434кв.м. /сто двадесет и две хиляди четиристотин тридесет 

и четири кв.м./, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3967/09.04.2010г., 

реално обособени съгласно приложената схема. От дял ІІ 7,000дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишната наемна цена е в размер на 49,00лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 486,04лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.107 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Чорта”, целия на площ от 5 176 /пет хиляди сто седемдесет и шест/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4015/18.05.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  36,23лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.508 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от 8 519 /осем хиляди 

петстотин и деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4073/29.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

59,63лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.465 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 4 909 /четири хиляди деветстотин и 

девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №3612/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 



подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  34,36лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.521 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от 6 240 /шест хиляди двеста и 

четиридесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4070/29.06.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

43,68лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.454 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 7 384 /седем хиляди триста осемдесет 

и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №3616/11.01.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  51,69лв. без 

ДДС. 

  

Общата площ на предоставените имоти е 321,133дка /триста двадесет и eдно цяло 

сто тридесет и три хилядни декара/, като от тях 111,847 са от І до VІІ категория, а 

209,286дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ категория 

предоставените имоти са на площ 216,490 дка. 

 

VІ. На Атанас Стоянов Стойков, ЕГН ………………, с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, …………..,  собственик на животновъден обект №8252-0023 в 

с.Емона, с 21.4 животински единици, които са с предназначение за производство 

на месо и от местни (автохонни) породи, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.19.1 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Ахладис”, целия на площ от 293 248 /двеста деветдесет и три 

хиляди  двеста четиридесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №3716/03.02.2010г. Имота не е включен в слой 

площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 2052,74лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял І на 

площ 244 752кв.м. /двеста четиридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и 

два / идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.47 

по кадастралната карта на с.Емона, м.”Бабакя”, целия на площ от 275 659 /двеста 

седемдесет и пет хиляди шестотин петдесет и девет/ кв.м., с начин на трайно 



ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС №5882/21.01.2015г. Дял І 

не е включен в слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и 

втора стопанска година годишна наемна цена не се дължи. Годишната наемна 

цена за следващите години е в размер на 1713,26лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 538.000дка  /петстотин тридесет и осем 

цяло декара/, като всички от тях са от тях са от І до VІІ категория. 

 

VІІ. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН …………….., с постоянен адрес 

гр.Свети Влас, ……………..,  собственик на животновъден обект №8256-0038 в 

гр.Свети Влас, с 62.00 животински единици, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

85 416/ осемдесет и пет хиляди четристотин и шестнадесет/ кв.м. идеални части 

от поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.13.14 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 166 263/сто шестдесет и шест 

хиляди двеста шестдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №3717/03.02.2010г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  597,91лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.62 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Латриес”, целия на площ от 23 793 /двадесет и три хиляди 

седемстотин деветдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №5082/21.12.2011г. Имотът не е включен в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две 

стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в 

размер на  166,55лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.210 по кадастралната 

карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро”, целия на площ от 6 000 /шест хиляди / 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№5589/31.01.2014г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  42,00лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ от 181 514 /сто осемдесет и една хиляди петстотин и четиринадесет/ кв.м. 

идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.44 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Пальо Манащеро ”, на площ от 261 643 

/двеста шестдесет и една хиляди шестотин четиридесет и три/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 



№4001/19.04.2010г. От Дял ІІ 1,271дка попадат в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което за първа и втора стопанска година годишната наемна 

цена е в размер на 8,90лв. без ДДС. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на 1270,60лв. без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.13 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”До селото”, целия на площ от 7 178 /седем хиляди сто седемдесет 

и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3695/02.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  50,25лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.27.10 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Юф Ирани”, целия на площ от 42 396 /четиридесет и две хиляди 

триста деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV 

/четвърта/ категория, актуван с АпОС №3703/02.02.2010г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  296,77лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 15 359 

/петнадесет хиляди триста петдесет и девет/  кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 27454.13.13 по кадастралната карта на 

с.Емона, м.”Миля”, целия на площ от 19 219 /деветнадесет хиляди двеста и 

деветнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3707/02.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

107,51лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.4 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Палеорти”, целия на площ от 9 033 /девет хиляди  тридесет и три/ 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3712/02.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  63,23лв. без 

ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 26 648 

/двадесет и шест хиляди шестотин четиридесет и осем/ кв.м. от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 27454.13.9 по кадастралната карта на с.Емона, 

м.”Миля”, целия на площ от 62 220 /шестдесет и две хиляди двеста и двадесет/ 



кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3719/03.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  186,54лв. 

без ДДС. 
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.18 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Латриес”, целия на площ от 7 934 /седем хиляди деветстотин 

тридесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3721/03.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

55,54лв. без ДДС. 

  
 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.25 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Полихурит”, целия на площ от 9 109 /девет хиляди сто и девет/ 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3722/03.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи допустими за 

подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански години не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  63,76лв. без 

ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.54 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Полихурит”, целия на площ от 2 435 /две хиляди четиристотин 

тридесет  и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3723/03.02.2010г. Имотът не е включен в слой площи 

допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите две стопански 

години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на  

17,05лв. без ДДС. 

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ от 166 329 /сто шестдесет и шест хиляди триста двадесет и девет/ кв.м. 

идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.46 по 

кадастралната карта на с.Емона, м.”Бабакя”, целия на площ от 274 761 /двеста 

седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет  и един/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3687/21.01.2015г. Дял ІІ не попада в слой площи допустими за подпомагане, 

поради което за първа и втора стопанска година годишна наемна цена не се 

дължи. Годишната наемна цена за следващите години е в размер на 1164,30лв. 

без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.1 по кадастралната карта 



на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 406 511 /четиристотин и шест хиляди 

петстотин и единадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №3949/01.04.2010г. От имота 64,808дка  попадат в 

слой площи допустими за подпомагане, поради което за първа и втора стопанска 

година  годишната наемна цена е в размер на 453,66лв. без ДДС. Годишната 

наемна цена за следващите години е в размер на 2845,58лв. без ДДС. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 65 527 

/шестдесет и пет хиляди петстотин двадесет и седем/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.23.1 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Юрта”, целия на площ от 87 743 / осемдесет и седем хиляди 

седемстотин четиридесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV 

/четвърта/ категория, актуван с АпОС №4885/07.09.2011г. Имотът не е включен 

в слой площи допустими за подпомагане, поради което наемна цена за първите 

две стопански години не се дължи. Годишната наемна цена за следващите 

години е в размер на  458,69лв. без ДДС. 

 

Общата площ на предоставените имоти е 1055,182дка  / хиляда петдесет и пет 

цяло сто осемдесет и две хилядни декара/, като всички от тях са от тях са от І до 

VІІ категория. 

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Протоколът да се обяви по кметствата и да се публикува на интернет 

страницата на общината. 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 - дневен срок пред районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.  

  

 

 

Председател:/П/ 

                     /Н.Колева/ 

 

И членове: 1./П/     3./П/ 

     /В.Радев/                 / А.Стоева/ 

   

                       2./П/     4./П/ 

   /Д.Тодорова/                /М.Колева/ 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 


