
 
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. / 077319616; факс 077787315 

 e-mail: obshtina tran@mail.bg, www.tran.bg 

 

Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински 

поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко 

землище на територията на община Трън по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ 

 

     Днес  10,07,2015г. в заседателната зала на община Трън комисия, назначена със 

Заповед №РД-05-165 от 05,05,2015г на кмета на Община Трън  в състав: 

  Председател: Цветисава Цветкова – зам. кмет 

И членове: 

1. Милен Георгиев – юрист 

2. Гинка Тодорова – гл. експерт ОС 

3. Катерина Джерекарова – ст. Специалист ОС 

4. За землището на  съответното населено място, както следва: 

- Борис Петков – кметски наместник на с.Слишовци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Джинчовци, 

с.Стрезимировци 

- Никола Динев – кметски наместник на с.Велиново, с.Милкьовци 

- Петър Петров – кметски наместник на с.Ездимирци, с.Врабча, с.Проданча,  

- Васил Божилов – кметски наместник на с.Лева река, с.Горочевци, с.Видрар, 

с.Пенкьовци, с.Декьовци 

- Маргарита Макариева – кметски наместник на с.Главановци, с.Милославци, 

с.Насалевци, Рани луг, с.Цегриловци 

- Асен Марков -  кметски наместник на с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с.Шипковица, 

с.Къшле и с.Дълга лука; 

- Венета Милтенова – кметски наместник на с. Костуринци, с. Еловица, с.Стайчовци; 

- Николина Димитрова – кметски наместник на с. Зелениград, с. Забел, с. Ярловци, с. 

Лешниковци; 

- Гергана Гигова – кметски наместник  на с. Неделково, с. Лялинци, с. Парамун; 

- Лидия Славчева – кметски наместник на с. Бусинци, с. Радово, с. Студен Извор; 

- Станка Тасева – кметски наместник на с. Туроковци, с. Бераинци; 

- Сашка Савова – кметски наместник на с. Кожинци, с. Мрамор, с. Вукан; 

- Виолета Лилова – кметски наместник на с. Глоговица; 

- Петър Михов – кметски наместник на с. Ерул; 

- На мястото на Василка Виденова беше включена Радослава Георгиева – резервен член, 

се събра, за да  определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади за всеки 

собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  по реда 

на  чл. 37, ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище на територията  на община 
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Трън, съгласно определените за индивидуално ползване имоти  по Решение №54 от 

30.04.2015г. на Общински съвет Трън .  

Установи се , че Гергана Гигова  - км. кметски наместник,  е свързано лице по смисъла 

на Търговския закон с участник в процедурата. Ето защо същата напуска състава на комисията и 

не взема участие в разпределението на пасищата, мерите и ливадите на животновъдите.  

Комисията пристъпи към разглеждане  по същество на подадените заявления и 

приложените към тях документи. Според декларираните животни и представените справки от 

БАБХ, полагащите се площи в дка мери, пасища и ливади по заявители и землища са следните: 

1. За землището на с. Бутроинци: 

Подадени са 2 бр. заявления: 

а/ от Васил Николов Николов , заявление вх. № ОС-13-633/24.02.2015г.  (образец № ОС-

13-1631/07.05.2015г.) за животновъден обект № 0713790007. Заявителят притежава 53 бр. овце 

, които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 

7,95 ЖЕ. Полагат се 79,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 159 дка от VIII до X 

категория. Ползват се 13,601 дка. 

б/ от Петър Райков Станков, заявление вх. № ОС-13-1834/20.05.2015г. за животновъден 

обект № 0713760001. Заявителят притежава 103 бр. говеда над 2-годишна възраст и 85бр. 

говеда до 2 години , които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 

ЖЕ се равняват на 154 ЖЕ. Полагат се 1540 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

3080 дка от VIII до X категория. Ползват се 36,537 дка. 

2. За землището на с. Бохова 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Николай Ангелов Николов , заявление вх. № ОС-13-1137/30.03.2015г.   за 

животновъден обект № 2483Б-0001. Заявителят притежава 33 бр. овце, които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 4,95 ЖЕ. Полагат се 49,5 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 99 дка от VIII до X категория.Съгласно 

приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

3. За землището на с. Велиново 

Подадени са 3 бр. заявления: 

а/ от Веселин Василев Стоянов, заявление вх. № ОС-13-1462/23.04.2015г.   за 

животновъден обект №1047840007 Заявителят притежава 4 бр. говеда над 2-годишна възраст и 

2бр. говеда до 2 години, които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 

1 ЖЕ се равняват на 5,2 ЖЕ. Полагат се 52 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 104 

дка от VIII до X категория.Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани 

или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

б/ от Александра Бойчева Николова , заявление вх. № ОС-13-777/10.03.2015г.  

(образец № ОС-13-1464/23.04.2015г.) за животновъден обект № 1047890006. Заявителят 



притежава 17 бр. овце , които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 

1 ЖЕ се равняват на 2,55 ЖЕ. Полагат се 25,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

51 дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва 

притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

в/ от Младен Димитров Алексов , заявление вх. № ОС-13-798/10.03.2015г.  (образец 

№ ОС-13-1463/23.04.2015г.) за животновъден обект № 1047800008. Заявителят притежава 15 

бр. овце , които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се 

равняват на 2,25 ЖЕ. Полагат се 22,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 45 дка 

от VIII до X категория. Ползва 13,039 дка.  

4. За землището на с. Врабча 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Тихомир Викторов Каменов , заявление вх. № ОС-13-793/10.03.2015г.   за 

животновъден обект №1213980001. Заявителят притежава 15 бр. говеда над 2-годишна 

възраст, 252 бр. овце, коне  -14 бр.,  които по коефициент за приравняване на съответния вид 

животни към 1 ЖЕ се равняват на 66,80 ЖЕ. Полагат се 668 дка пасища, мери и ливади от I до VII 

категория  и 1336 дка от VIII до X категория.Съгласно приложение №3 на заявлението  не 

посочва притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и 

ливади. 

5. За землището на с. Горочевци 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Емил Драганов Драганов , заявление вх. № ОС-13-1253/06.04.2015г.   за 

животновъден обект №1707760006. Заявителят притежава  9бр. говеда над 2-годишна възраст 

и 2бр. говеда до 2 години,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни 

към 1 ЖЕ се равняват на 10,20 ЖЕ. Полагат се 102 дка пасища, мери и ливади от I до VII 

категория  и 204 дка от VIII до X категория. Ползва 185,222 дка по договори за наем. Същите са 

едногодишни и със срок до края на стопанската 2014/2015год. . 

6. За землището на с. Главановци: 

Подадени са 2 бр. заявления: 

а/ от Захари Николов Колев , заявление вх. № ОС-13-785/10.03.2015г.  (образец № 

ОС-13-1327/15.04.2015г.) за животновъден обект № 1497990010. Заявителят притежава 14 бр. 

овце,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват 

на 2,1 ЖЕ. Полагат се 21 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 42 дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение 3 ползва  69,980 дка на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. Не се полагат пасища, мери и ливади за сключване на договор. 

б/ от Рангел Асенов Мирков , заявление вх. № ОС-13-784/10.03.2015г.  (образец № ОС-13-

1144/30.03.2015г.) за животновъден обект № 1497910001. Заявителят притежава 13 бр. овце  и 

3 бр. кози, които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се 

равняват на 2,4 ЖЕ. Полагат се 24 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 48 дка от 

VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани или 

ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

7. За землището на с. Горна Мелна 



Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Николай Аврамов Златанов , заявление вх. № ОС-13-681-2/27.02.2015г.   

(образец № ОС-13-1243/06.04.2015г.)  за животновъден обект №163316005. Заявителят 

притежава  2 бр. коне, 1 бр. магаре и 1 бр. катър,  които по коефициент за приравняване на 

съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 4ЖЕ. Полагат се 40 дка пасища, мери и 

ливади от I до VII категория  и 80 дка от VIII до X категория.Съгласно приложение №3 на 

заявлението   посочва  5,948 дка. 

8. За землището на с. Еловица 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Григор Гюров Анакиев , заявление вх. № ОС-13-1329/15.04.2015г.    за животновъден 

обект №2735190001. Заявителят притежава  22 бр. овце  и 3 бр. кози,  които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 3,75ЖЕ. Полагат се 37,50 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 75 дка от VIII до X категория.Съгласно 

приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

9. За землището на с. Зелениград 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Бойчо Александров Петров , заявление вх. № ОС-13-776/10.03.2015г.    ( образец № 

ОС-13-1465/23.04.2015г.)    за животновъден обект №3071640011. Заявителят притежава  12 бр. 

овце,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват 

на 1,8ЖЕ. Полагат се 18 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 32 дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва 4, 049дка. 

10.За землището на с. Къшле 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Верослав Юриев Павлов, заявление вх. № ОС-13-810/10.03.2015г.   за животновъден 

обект №4104050001. Заявителят притежава  2бр. говеда над 2-годишна възраст и  25 бр. овце,  

които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 

5,75ЖЕ. Полагат се 57,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 115дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани или ползвани на 

правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

11.За землището на с. Лялинци 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Здравка Стратиева Илиева, заявление вх. № ОС-13-1651/08.05.2015г.   за  
животновъден обект №2474-0017.  Заявителят притежава  1бр. говеда над 2-годишна възраст, 
1бр. говеда над 2-години,  5 бр. овце и 1 бр. кози,  които по коефициент за приравняване на 
съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 2,5ЖЕ. Полагат се 25 дка пасища, мери и 
ливади от I до VII категория  и 50дка от VIII до X категория.  

12.За землището на с. Лева река 



Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Трайчо Иванов Китанов, заявление вх. № ОС-13-811/10.03.2015г.  за  животновъден 

обект №4319590018.  Заявителят притежава  2бр. говеда над 2-годишна възраст,  7 бр. овце,  2 

бр. кози и 1 бр. коне,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 

ЖЕ се равняват на 4,35ЖЕ. Полагат се 43,50 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

87дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва 

притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

13.За землището на с. Ломница 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Евга Георгиева Иванова, заявление вх. № ОС-13-681-1/27.02.2015г. ( образец № ОС-

13-1233/03.04.2015г.)   за  животновъден обект №4426980019.  Заявителят притежава  24бр.  

овце и 2 бр. коне,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ 

се равняват на 5,6ЖЕ. Полагат се 56 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 112дка 

от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва 4,252дка 

14.За землището на с. Неделково 

Подадени са  6 бр. заявления: 

а/ от Тодор Стоянов Гигов, заявление вх. № ОС-13-822/10.03.2015г. ( образец № ОС-13-

1483/24.04.2015г.)   за  животновъден обект №5134360001.  Заявителят притежава  35бр. 

говеда над 2-годишна възраст и 10бр. говеда до 2 години,  които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 41ЖЕ. Полагат се 410 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 820дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението  посочва 120,161 дка на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. 

 б/ от Ива Кирилова Николова, заявление вх. № ОС-13-815/10.03.2015г. ( образец № ОС-

13-1485/24.04.2015г.)   за  животновъден обект №5134310002.  Заявителят притежава  8бр. 

говеда над 2-годишна възраст,  които по коефициент за приравняване на съответния вид 

животни към 1 ЖЕ се равняват на 8ЖЕ. Полагат се 80 дка пасища, мери и ливади от I до VII 

категория  и 160дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва 

10,537 дка на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

 в/ от Здравко  Кирилов Велков , заявление вх. № ОС-13-816/10.03.2015г. ( образец № 

ОС-13-1487/24.04.2015г.)   за  животновъден обект №5134330006.  Заявителят притежава  2бр. 

говеда над 2-годишна възраст и 4 бр. овце,  които по коефициент за приравняване на 

съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 2,6ЖЕ. Полагат се 26 дка пасища, мери и 

ливади от I до VII категория  и 52дка от VIII до X категория. Ползва по договор с община Трън 

10,867 дка. 

г/ от Александър Велков Младенов , заявление вх. № ОС-13-823-1/10.03.2015г. ( 

образец № ОС-13-1486/24.04.2015г.)   за  животновъден обект №5134340008.  Заявителят 

притежава  5бр. говеда над 2-годишна възраст и 16 бр. овце,  които по коефициент за 



приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 7,4ЖЕ. Полагат се 74 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 148дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението  посочва 50дка на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, 

мери и ливади. 

д/ от Симчо Петров Симов , заявление вх. № ОС-13-795/10.03.2015г. ( образец № ОС-13-

1418/21.04.2015г.)   за  животновъден обект №5134380005.  Заявителят притежава  8бр. говеда 

над 2-годишна възраст , 15 бр. говеда до 2 години, 152 бр. овце  и 1бр. кози,  които по 

коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 39,95ЖЕ. 

Полагат се 399,500 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 799дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва 74,941дка на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

е/ от Тодор Страхилов Тодоров , заявление вх. № ОС-13-821/10.03.2015г. ( образец № 

ОС-13-1056/23.03.2015г.)   за  животновъден обект №5134370003.  Заявителят притежава   139 

бр. овце,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се 

равняват на 20,85ЖЕ. Полагат се 208,500 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

417дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва 118,941дка на 

правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

15.За землището на с. Парамун 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от „Ел Ем Агро“ чрез Христо Славчев Манавски, заявление вх. № ОС-13-

1250/06.04.2015г.   за  животновъден обект №5545310014.  Заявителят притежава  6бр.  овце и 

171 бр. кози,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се 

равняват на 26,55ЖЕ. Полагат се 265,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

531дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва 

притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

16.За землището на с. Радово и временен обект Трън 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Стоян Димитров Спасов, заявление вх. № ОС-13-807/10.03.2015г. ( образец № ОС-

13-1475/24.04.2015г.)  за  животновъден обект №6150100009 нас. м. Радово и временен обект 

2460-0030 нас.м. Трън .  Заявителят притежава за обект №6150100009 нас. м. Радово  8бр. 

говеда над 2-годишна възраст , 4 бр. говеда до 2 години, 8 бр. овце, 9бр. кози и 3 бр. коне, 

които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 

15,95ЖЕ. За обект 2460-0030 нас.м. Трън заявителят притежава 5бр. овце и 4 бр. кози,  които 

по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 1,35ЖЕ.  

Или всичко 17,3 ЖЕ. Полагат се 173 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 346дка от 

VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  не посочва притежавани или 

ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

17.За землището на с. Рани луг 



Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Анна Божидарова Манчева, заявление вх. № ОС-13-813/10.03.2015г. за  

животновъден обект №6220510006.  Заявителят притежава  5 бр. коне,  които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 5ЖЕ. Полагат се 50 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 100дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението  не посочва  притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

18.За землището на с. Реяновци 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Тихомир Николов Таков, заявление вх. № ОС-13-1141/30.03.2015г. за  животновъден 

обект №6256590002.  Заявителят притежава  8 бр. коне,  които по коефициент за приравняване 

на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 8ЖЕ. Полагат се 80 дка пасища, мери и 

ливади от I до VII категория  и 160дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на 

заявлението   посочва  притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади 3,519дка. 

 

19.За землището на с. Стрезимировци 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Николай Иванов Манчев, заявление вх. № ОС-13-814/10.03.2015г. за  

животновъден обект №6977760001.  Заявителят притежава  8 бр. коне,  които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 8ЖЕ. Полагат се 80 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 160дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението не  посочва  притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади . 

20.За землището на гр. Трън 

Подадени са  7 бр. заявления: 

а/ от Борис Първанов Алексов, заявление вх. № ОС-13-1599/04.05.2015г.  за  

животновъден обект №7327350058.  Заявителят притежава  22 бр. овце и 9бр. кози,  които по 

коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 4,65ЖЕ. 

Полагат се 46,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 93дка от VIII до X категория. 

Съгласно приложение №3 на заявлението не посочва  на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. 

б/ от Станка Димитрова Стефанова, заявление вх. № ОС-13-924/16.03.2015г. ( образец № 

ОС-13-1135/30.06.2015г.)   за  животновъден обект №7327360007.  Заявителят притежава  6бр. 

говеда над 2-годишна възраст,  4бр. говеда до 2 години и 1 бр. кози,  които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 8,55ЖЕ. Полагат се 85,5 дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 171дка от VIII до X категория. Съгласно 



приложение №3 на заявлението  посочва 10,030 дка на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. 

в/ от Тодор Крумов Исаев, заявление вх. № ОС-13-681-5/27.02.2015г. ( образец № ОС-13-

1235/03.04.2015г.)   за  животновъден обект №7327390093.  Заявителят притежава  2бр. говеда 

над 2-годишна възраст и  3бр. говеда до 2 години ,  които по коефициент за приравняване на 

съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 3,8ЖЕ. Полагат се 38 дка пасища, мери и 

ливади от I до VII категория  и 76дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на 

заявлението  посочва 5,670 дка на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

г/ от Николай Златков Евстатиев, заявление вх. № ОС-13-799/10.03.2015г. ( образец № 

ОС-13-1409/20.04.2015г.)   за  животновъден обект №7327350096.  Заявителят притежава  26бр. 

овце ,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват 

на 3,9ЖЕ. Полагат се 39 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 78дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение №3 на заявлението не посочва  на правно основание имоти с 

н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

д/ от Грозданка Цветкова Бонева, заявление вх. № ОС-13-1710/13.05.2015г.   за  

животновъден обект №7327320086.  Заявителят притежава  15бр. овце и 2 бр. кози ,  които по 

коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 2,55ЖЕ. 

Полагат се 25,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 51дка от VIII до X категория. 

Съгласно приложение №3 на заявлението не посочва  на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. 

е/ от Росица Харалампиева Бонева, заявление вх. № ОС-13-1740/14.05.2015г.   за  

животновъден обект №7327310046.  Заявителят притежава  25бр. овце и 3 бр. кози ,  които по 

коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 4,2ЖЕ. 

Полагат се 42 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 84дка от VIII до X категория. 

Съгласно приложение №3 на заявлението не посочва  на правно основание имоти с н.т.п. – 

пасища, мери и ливади. 

ж/ от Любомир Валентинов Христов, заявление вх. № ОС-13-823-4/10.03.2015г. ( образец 

№ ОС-13-1385/17.04.2015г.)   за  животновъден обект №7327300010.  Заявителят притежава  

2бр. говеда до 2 години и 3 бр. кози ,  които по коефициент за приравняване на съответния вид 

животни към 1 ЖЕ се равняват на 1,65ЖЕ. Полагат се 16,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII 

категория  и 33дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението посочва  на 

правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади 5,128 дка. 

21.За землището на с. Туроковци 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от Георги Николов Виденов, заявление вх. № ОС-13-1653/08.05.2015г. за  

животновъден обект №7347980017.  Заявителят притежава  15 бр. овце и 61 бр. кози,  които по 

коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 11,4ЖЕ. 

Полагат се 114 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 228дка от VIII до X категория. 

Съгласно приложение №3 на заявлението  посочва  притежавани или ползвани на правно 

основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади 71,861дка . 

 

22.За землището на с. Филиповци 



Подадени са  5 бр. заявление: 

а/ от Кристияна Василева Методиева, заявление вх. № ОС-13-792/10.03.2015г. за  

животновъден обект №7611420032.  Заявителят притежава  11 бр. говеда над 2 години,  които 

по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 11ЖЕ. 

Полагат се 110 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 220дка от VIII до X категория. 

Съгласно приложение №3 на заявлението не посочва  притежавани или ползвани на правно 

основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади . 

б/ от Величко Сашов Тодоров, заявление вх. № ОС-13-1736/14.05.2015г. за  

животновъден обект №7611490001.  Заявителят притежава  2 бр. говеда над 2 години,  178 бр. 

овце, 17 бр. кози и 1бр. магарета, които по коефициент за приравняване на съответния вид 

животни към 1 ЖЕ се равняват на 32,25ЖЕ. Полагат се 322,5 дка пасища, мери и ливади от I до 

VII категория  и 645дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението  

посочва  притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и 

ливади  в размер на 89,274дка . 

в/ от Светослав Викторов Каменов, заявление вх. № ОС-13-793/10.03.2015г. за  

животновъден обект №7611480033.  Заявителят притежава   153 бр. овце, които по коефициент 

за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 22,95ЖЕ. Полагат се 

229,5дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 459дка от VIII до X категория. Ползва по 

договор с община Трън имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади 120,698 дка.  

г/ от Велимира Миткова Мотева, заявление вх. № ОС-13-793/10.03.2015г. за  

животновъден обект №7611490035.  Заявителят притежава   3 бр. коне, които по коефициент за 

приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 3ЖЕ. Полагат се 30дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 60дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението  не посочва  притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

д/ от Борислав Руменов Петров, заявление вх. № ОС-13-792/10.03.2015г. за  

животновъден обект №7611430034.  Заявителят притежава   50 бр. овце, които по коефициент 

за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 7,5ЖЕ. Полагат се 75дка 

пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 150дка от VIII до X категория. Съгласно 

приложение №3 на заявлението  не посочва  притежавани или ползвани на правно основание 

имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади. 

 

23.За землището на с. Ярловци  

Подадени са   3 бр. заявления: 

а/ от Данаил Наков Цонев, заявление вх. № ОС-13-823-2/10.03.2015г. ( образец № ОС-13-

1412/21.04.2015г.) за  животновъден обект №8756620012.  Заявителят притежава  3бр. коне,  

които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 

3ЖЕ. Полагат се 30 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 60дка от VIII до X 

категория. Съгласно приложение №3 на заявлението не  посочва  притежавани или ползвани 

на правно основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади . 

б/ от Атанас Драгомиров Драгнев, заявление вх. № ОС-13-694/27.02.2015г.  за  
животновъден обект №8756680013.  Заявителят притежава  60бр. овце,  които по коефициент 



за приравняване на съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 9ЖЕ. Полагат се 90 дка 
пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 180дка от VIII до X категория. Съгласно 
приложение №3 на заявлението   посочва 303,266 дка притежавани или ползвани на правно 
основание имоти с н.т.п. – пасища, мери и ливади . Не се полагат пасища, мери и ливади за 
сключване на договор. 

в/ от Красимир Миланов Йорданов, заявление вх. № ОС-13-808/10.03.2015г. ( образец № 
ОС-13-1338/15.04.2015г.)  за  животновъден обект №8756690015.  Заявителят притежава 1 бр. 
говеда над 2 години,  14бр. овце и 1 бр. кози,  които по коефициент за приравняване на 
съответния вид животни към 1 ЖЕ се равняват на 3,25ЖЕ. Полагат се 32,5 дка пасища, мери и 
ливади от I до VII категория  и 65дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на 
заявлението   посочва 1,711 дка притежавани или ползвани на правно основание имоти с н.т.п. 
– пасища, мери и ливади .  

24.За землището на с. Шипковица 

Подадено е  1 бр. заявление: 

а/ от „Деспод груп“ ЕООД, заявление вх. № ОС-13-1282/08.04.2015г.   за  животновъден 

обект №8320980001.  Заявителят притежава 42 бр. говеда над 2 години, 10 бр. говеда до 2 

години, 14бр. кози,  които по коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1 

ЖЕ се равняват на 50,1ЖЕ. Полагат се 501 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория  и 

1002дка от VIII до X категория. Съгласно приложение №3 на заявлението   посочва 667, 056 дка 

. 

 В община Трън са постъпили заявления за отказ от участие в разпределението на 

площите от животновъди. Отказалите се за участие  са: 

 1.Емил Милков Марков за животновъден обект в с. Радово , подадено заявление за 

отказ с вх. № АО-15-2520/01.07.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1744/14.05.2015г./ 

 2. Радмила Момирова Джерекарова  за животновъден обект в гр. Трън, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-1119/17.06.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1119/26.03.2015г./ 

 3. Тачко Валентинов Георгиев за животновъден обект в с. Костуринци, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-800/11.06.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-800/10.03.2015г./ 

 4. Виктор Юлиев Стоянов  за животновъден обект в с. Горна Мелна, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-1553/25.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1553/29.04.2015г./ 

 5. Румасия 2005   за животновъден обект в гр. Трън, подадено заявление за отказ с вх. 

№ ОС-13-1451/22.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1451/23.04.2015г./ 



6. Венцислава Цветанова Миланова  за животновъден обект в с. Лялинци, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-1534/19.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1534/28.04.2015г./ 

7.  Михаил Николаев Манчев  за животновъден обект в с. Лева река, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-15-1789/18.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-812/10.03.2015г./ 

8. Евстати Златков Евстатиев  за животновъден обект в гр. Трън, подадено заявление за 

отказ с вх. № ОС-13-1410/08.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1410/20.04.2015г./ 

9. Ташко Йорданов Минков  за животновъден обект в с. Лялинци, подадено заявление 

за отказ с вх. № ОС-13-1499/15.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1499/27.04.2015г./ 

10. Доника Георгиева Костадинова   за животновъден обект в с. Долна Мелна, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-1234/14.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1234/03.04.2015г./ 

11. Веселин Романов Гигов  за животновъден обект в гр. Трън, подадено заявление за 

отказ с вх. № ОС-13-1244/14.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1244/06.04.2015г./ 

12. Красимир Тодоров Исаев  за животновъден обект в гр. Трън, подадено заявление за 

отказ с вх. № ОС-13-1236/14.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1236/03.04.2015г./ 

13. Георги Кирилов Иванов  за животновъден обект в с. Ломница, подадено заявление 

за отказ с вх. № ОС-13-1237/14.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. № ОС-13-

1237/03.04.2015г./ 

14. Гергана Станоева Гигова   за животновъден обект в с. Неделково, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-1482/15.05.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1482/24.04.2015г./ 

15. Емануил Георгиев Несторов  за животновъден обект в с. Лешниковци, подадено 

заявление за отказ с вх. № ОС-13-9400/09.07.2015г. / подадено заявление за разпределение вх. 

№ ОС-13-1624/07.05.2015г./ 

Подадените заявления не бяха разглеждани и същите не бяха включени в 

разпределението на площите. 

II. Комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, 

мерите и ливадите, като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 стопански години, 

считано от стопанската 2015/2016г. Установи се, че част от имотите, определени с Решение 

№54 от 30.04.2015г. на Общински съвет Трън, за индивидуално ползване имат характера на 

гора. Поради тази причина, комисията реши тези имоти да не се разпределят между 

собствениците и ползвателите на животновъдни обекти .  



 Разпределението по имоти между правоимащите лица, комисията отрази подробно в 

Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящият протокол, както следва:  

1.1.  На Васил Николов Николов – 7,95 ЖЕ За животновъден обект № 0713790007 
нас.м. Бутроинци , разпределя имоти с обща площ от 64,851 дка 

1.2. На Петър Райков Станков  - 154 ЖЕ За животновъден обект №0713760001 нас.м. 
Бутроинци, разпределя имоти с обща площ от 145,525 дка. 

1.3. На Николай Ангелов  Николов – 4,95 ЖЕ За животновъден обект №     2483Б-
0001/стар/ нас.м. Бохова , разпределя имоти с обща площ 5,083 дка. 

1.4.  На Веселин Василев Стоянов – 5,2 ЖЕ За животновъден обект № 1047840007 нас.м. 
Велиново, разпределя имоти с обща площ от 38,495 дка 
 1.5. На Александра Бойчева Николова  - 2,55 ЖЕ За животновъден обект №1047890006 
нас.м. Велиново, разпределя имоти с обща площ от 8,071 дка. 

 1.6. На Младен Димитров Алексов - 2,25 ЖЕ За животновъден обект №1047800008 
нас.м. Велиново, разпределя имоти с обща площ от 8,855 дка. 

1.7.На Тихомир Викторов Каменов – 66,80 ЖЕ За животновъден обект №1213980001 
нас.м. Врабча, разпределя имоти с обща площ от 305,133 дка. 

 1.8. На Емил Драганов Драганов  – 10,2 ЖЕ За животновъден обект № 1707760006 нас.м. 
Горочевци, разпределя имоти с обща площ 55,887 дка. 

 1.9. На Рангел Асенов Мирков  - 2,4 ЖЕ За животновъден обект №1497910001 нас.м. 
Главановци, разпределя имоти с обща площ 11,750 дка. 

1.10.  На Николай Аврамов Златанов – 4 ЖЕ За животновъден обект № 1633160005 
нас.м. Горна Мелна, разпределя имоти с обща площ от 41,248 дка. 
 1.11. На Григор Гюров Анакиев – 3,75 ЖЕ За животновъден обект № 2735190001 нас.м. 
Еловица, разпределя имоти с обща площ 35,699 дка. 

 1.12. На Бойчо Александров Петров – 1,8 ЖЕ За животновъден обект № 3071640011 

нас.м. Зелениград, разпределя имоти с обща площ  18,244 дка 

 1.13. На Верослав Юриев Павлов – 5,75 ЖЕ За животновъден обект № 4104050001 нас.м. 

Къшле, разпределя имоти с обща площ от 58,599 дка 

 1.14. На Здравка Стратиева Илиева – 2,5 ЖЕ За животновъден обект № 24740017 нас.м. 

Лялинци, разпределя имоти с обща площ от 13,398дка. 

 1.15. На Трайчо Иванов Китанов – 4,35 ЖЕ За животновъден обект № 4319590018 нас.м. 

Лева река, разпределя имоти с обща площ от 26,764 дка. 

 1.16. На Евга Георгиева Иванова – 5,6 ЖЕ За животновъден обект № 4426980019 нас.м. 

Ломница, разпределя имоти с обща площ от 32,712 дка. 

 1.17. На Тодор Стоянов Гигов – 41 ЖЕ За животновъден обект № 5134360001 нас.м. 

Неделково, разпределя имоти с обща площ от 63,502 дка. 

1.18. На Ива Кирилова Николова – 8 ЖЕ За животновъден обект № 5134310002 нас.м. 

Неделково, разпределя имоти с обща площ от 18,595 дка. 



1.19. На Здравко Кирилов Велков – 2,6 ЖЕ за животновъден обект №5134330006 

нас.м.Неделково, разпределя имоти с обща площ от 14,425 дка. 

1.20. На Александър Велков Младенов – 7,4 ЖЕ За животновъден обект № 5134340008 

нас.м. Неделково, разпределя имоти с обща площ от 3,805 дка 

1.21. На Симчо Петров Симов –39,95 ЖЕ За животновъден обект № 5134380005 нас.м. 

Неделково, разпределя имоти с обща площ от 22,962 дка 

1.22. На Тодор Страхилов Тодоров –20,85 ЖЕ За животновъден обект № 

5134370003нас.м. Неделково, разпределя имоти с обща площ от 5,739 дка 

1.23. На “Ел Ем Агро“ ЕООД – 26,55 ЖЕ За животновъден обект № 5545310014 нас.м. 

Парамун, разпределя имоти с обща площ от 49,645 дка 

1.24. На Стоян Димитров Спасов – 17,3 ЖЕ За животновъден обект № 6150100009 нас.м. 

Радово и 2460-0030 нас.м. Трън, разпределя имоти с обща площ от 68,357дка 

1.25. На Анна Божидарова Манчева – 5 ЖЕ За животновъден обект № 6220510006 нас.м. 

Рани луг, разпределя имоти с обща площ от 58,482 дка 

1.26. На Тихомир Николов Таков – 8 ЖЕ За животновъден обект № 6256590002 нас.м. 

Реяновци, , разпределя имоти с обща площ от 11,374 дка 

1.27. На Николай Иванов Манчев – 8 ЖЕ За животновъден обект № 6977760001 нас.м. 

Стрезимировци, разпределя имоти с обща площ от 5,032дка 

1.28. На Борис Първанов Алексов – 4,65 ЖЕ За животновъден обект №7327350058 нас.м. 

Трън, разпределя имоти с обща площ от 29,938дка 

1.29. На Станка Димитрова Стефанова – 8,55 ЖЕ За животновъден обект №7327360007 

нас.м. Трън, разпределя имоти с обща площ от 167,521дка 

1.30. На Тодор Красимиров Исаев –  3,8 ЖЕ За животновъден обект №7327390093 нас.м. 

Трън, разпределя имоти с обща площ от 47,743дка 

1.31. На  Николай Златков Евстатиев 3.9 ЖЕ За животновъден обект №7327350096  

нас.м. Трън,  разпределя имоти с обща площ от 15,796дка 

1.32. На Грозданка Цветкова Бонева 2,55 ЖЕ За животновъден обект №7327320086 

нас.м. Трън,  разпределя имоти с обща площ от 19,045дка 

1.33. На  Росица Харалампиева Бонева 4,2 ЖЕ За животновъден обект №7327310046 

нас.м. Трън, разпределя имоти с обща площ от 70,412дка 

1.34.  На Любомир Валентинов Христов 1,65 ЖЕ За животновъден обект №7327300010 

нас.м. Трън,  разпределя имоти с обща площ от 17,865дка 

1.35. На  Георги Николов Виденов 11,40 ЖЕ За животновъден обект №7347980017 нас.м. 

Туроковци, разпределя имоти с обща площ от 272,274дка 



1.36. На  Кристияна Василева Методиева 11 ЖЕ За животновъден обект №7611420032 

нас.м. Филиповци, разпределя имоти с обща площ от 75,540дк 

1.37. На   Величко Сашов Тодоров 32.25 ЖЕ За животновъден обект №7611490001 нас.м. 

Филиповци, разпределя имоти с обща площ от 72,428дка 

1.38. На  Светослав Викторов Каменов 22.95 ЖЕ За животновъден обект №7611480033 

нас.м. Филиповци, разпределя имоти с обща площ от 80,811дка 

1.39. На  Велимира Миткова Мотева 3 ЖЕ За животновъден обект №7611490035 нас.м. 

Филиповци,  разпределя имоти с обща площ от 12,707дка 

1.40. На Борислав Руменов Петров  –  7.5 ЖЕ За животновъден обект №7611430034 

нас.м. Филиповци, разпределя имоти с обща площ от 10,777дка 

1.41. На Данаил Наков Цонев  –  3 ЖЕ За животновъден обект №8756620012 нас.м. 

Ярловци, разпределя имоти с обща площ от 63,884дка 

1.42. На Красимир Миланов Йорданов  –  3,25 ЖЕ За животновъден обект №8756690015 

нас.м. Ярловци, разпределя имоти с обща площ от 63,095дка 

1.43. На Деспод груп ЕООД  –  50,1 ЖЕ За животновъден обект №8320980001 нас.м. 

Шипковица, разпределя имоти с обща площ от 272,285дка 

III. След изтичане на 14 дни от обявяването на протокола  в общината  и на интернет 

страницата на общината, желаещите да наемат имоти от разпределените им по реда на чл.37и, 

ал.6 и 7 на ЗСПЗЗ и подробно описани в приложение №1 на настоящият протокол, следва да се 

явят в общинската администрация, за да посочат имотите, за които желаят да сключат договор 

за наем. Договорът за наем се сключва след заплащане на наемната цена.  

Настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 

имоти в 14 дневен срок от обявяването му.  

Комисията  приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящият 

протокол , неразделна част от който е Приложение №1. 

Комисия: 

Председател: 1.Цветисава Цветкова – зам. Кмет /п/ 

И членове: 

2.Милен Георгиев – юрист /п/ 

3.Гинка Тодорова – гл. експерт ОС /п/ 

4Катерина Джерекарова – ст. специалист ОС /п/ 

5. Радослава Георгиева –ст.специалист ОС /п/ 

6. За землището на съответното населено място: 



- Борис Петков – кметски наместник на с.Слишовци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Джинчовци, 

с.Стрезимировци /п/ 

- Никола Динев – кметски наместник на с.Велиново, с.Милкьовци /п/ 

- Петър Петров – кметски наместник на с.Ездимирци, с.Врабча, с.Проданча /п/ 

- Васил Божилов – кметски наместник на с.Лева река, с.Горочевци, с.Видрар, 

с.Пенкьовци, с.Декьовци /п/ 

- Маргарита Макариева – кметски наместник на с.Главановци, с.Милославци, 

с.Насалевци, Рани луг, с.Цегриловци /п/ 

- Асен Марков -  кметски наместник на с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с.Шипковица, 

с.Къшле и с.Дълга лука /п/ 

- Венета Милтенова – кметски наместник на с. Костуринци, с. Еловица, с.Стайчовци /п/ 

- Николина Димитрова – кметски наместник на с. Зелениград, с. Забел, с. Ярловци, с. 

Лешниковци /п/ 

- Лидия Славчева – кметски наместник на с. Бусинци, с. Радово, с. Студен Извор /п/; 

- Станка Тасева – кметски наместник на с. Туроковци, с. Бераинци /п/; 

- Сашка Савова – кметски наместник на с. Кожинци, с. Мрамор, с. Вукан/п/ 

- Виолета Лилова – кметски наместник на с. Глоговица /п/; 

- Петър Михов – кметски наместник на с. Ерул/ п/; 

 

10.07.2015г. 

Гр. Трън 

 

 

 

 

 

 

             

           


