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Изх.№ РД-07-123-5/29.06.2021г. 

     ОДОБРИЛ:      /П/ 

     ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

Директор ОД“Земеделие“ – гр.Варна 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

 Днес 24.06.2021 г. в 11.30 часа  на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на 

Заповед № РД 21-07-123/09.06.2021 г.  и  Заповед № РД 21-07-123-1/23.06.2021 г. на Директора 

на ОД “Земеделие”- гр.Варна заседава комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Галя Георгиева – и.д. главен директор на ГД ”Аграрно 

развитие”, съгласно Заповед № РД 21-04-127/23.06.2021 г. 
 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Светлана Костова - главен юрисконсулт в Дирекция “АПФСДЧР” 

2. Даря Велинова – старши експерт в ГД ”Аграрно развитие” 

3. Славина Чукарова - старши експерт  в ГД ”Аграрно развитие” 

4. Снежана Димитрова - началник на ОСЗ-Вълчи дол 

 

І. Да разгледа постъпилите в срока по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ заявления, с искане за 

допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд с начин на трайно 

ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № РД 46-81/24.02.2021 г. и 

Заповед № РД 46-171/18.06.2021 г.на Министъра на земеделието,  храните и горите, за 

стопанската 2021/2022 година. 

ІІ. Да извърши проверка за съответствие на кандидатите, с изискванията  на 

чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от ЗСПЗЗ и да определи допуснатите до участие в процедурата по 

чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ кандидати. 

ІІІ. Да разпредели на допуснатите кандидати, отговарящи на изискванията по 

чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от ЗСПЗЗ, допълнително пасища, мери и ливади от държавен 

поземлен фонд за община Вълчи дол, Област Варна 

Председателят на комисията провери присъствието на всички членове на комисията, 

установи легитимността на състава й и пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления. 

 

I. На комисията бяха представени с писмо с наш вх. № РД-12-02-1081/03.06.2021 г. 

следните документи: 

1.Заверено копие на Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол за определяне на необходимата за всеки 

кандидат площ и разпределяне на имоти по населени места и  в съседни землища. 

2. Заявление вх.№РД9400-Д-33/10.03.2021г. на община Вълчи дол от Д.Р.Д., ЕГН 

**********, за с.Искър, общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-Д-70/21.05.2021г. на 

община Вълчи дол с искане за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, НЕ отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, а 

именно: заявителят има данъчни задължения, установено след извършена служебна проверка в 

регистъра на задължените лица към НАП. 
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3.Заявление вх.№РД9400-Н-16/09.03.2021г. на община Вълчи дол от Н.Х.М., ЕГН 

**********за с.Войводино, общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-Н-35/25.05.2021г. на 

община Вълчи дол с искане за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

            4.Заявление вх.№ РД7700-160/09.03.2021г. на община Вълчи дол от „Бул Лес 2 

Експорт“ ЕООД, ЕИК *********за  с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол и Заявление 

вх.№РД7700-252/18.05.2021г. на община Вълчи дол с искане за допълнително 

разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

5.Заявление вх.№ РД9400-А17/09.03.2021г. на община Вълчи дол от „Агроспринг“ 

ЕООД, ЕИК *********за  с.Изворник, общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД7700-

258/20.05.2021г. на община Вълчи дол с искане за допълнително разпределение на ПМЛ от 

ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

6.Заявление вх.№ РД9400-Й-7/01.03.2021г. от Й.М.К., ЕГН **********за  с.Изворник, 

общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-Й-20/26.05.2021г. на община Вълчи дол с искане 

за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

7.Заявление вх.№ РД9400-З-3/01.03.2021г. от З.Х.И., ЕГН **********за  с.Изворник, 

общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-З-7/26.05.2021г. на община Вълчи дол с искане за 

допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд,  НЕ отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, а 

именно: заявителят има данъчни задължения, установено след извършена служебна проверка в 

регистъра на задължените лица към НАП. 

8.Заявление вх.№ РД9400-А-15/02.03.2021г. от А.Х.Х., ЕГН **********за 

с.Войводино дол, общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-А-39/ 20.05.2021г. на община 

Вълчи дол с искане за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

9.Заявление вх.№ РД9400-Г-18/01.04.2021г. от Г.В.Д., ЕГН **********за  с.Червенци, 

общ.Вълчи дол и Заявление вх.№РД9400-Г-33/21.05.2021г. на община Вълчи дол с искане 

за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ. 

Комисията установи, че заявлението  за допълнително разпределение на пасища, мери и 

ливади от държавен поземлен фонд, отговаря на изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от 

ЗСПЗЗ. 

След запознаване с представените документи и извършване на проверка, за съответствие 

на кандидатите с изискванията на чл.37и, ал.1, ал.4 и ал.9 от ЗСПЗЗ, комисията установи, че: 

1. Д.Р.Д., ЕГН **********, собственик на животновъден обект  № 9285-0074 с пасищни 

животни в землището на Искър, община Вълчи дол, област Варна, има неизплатени данъчни 

задължения. До датата на заседание на комисията не е представен документ, от който да е 

видно, че лице е погасило задълженията си, поради което същото не отговаря на изискванията 

за участие в процедурата по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, а именно за допълнително разпределяне на 

пасища, мери и ливади от ДПФ. 

2. З.Х.И., ЕГН 6707060950, собственик на животновъден обект  № 9297-0126 с пасищни 

животни в землището на с.Изворник, община Вълчи дол, област Варна, има неизплатени 
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данъчни задължения. До датата на заседание на комисията не е представен документ, от който 

да е видно, че лице е погасило задълженията си, поради което същото не отговаря на 

изискванията за участие в процедурата по чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ, а именно за допълнително 

разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ. 

Наличието на данъчни задължения, съставлява нарушение на изискванията на чл.37и, 

ал.1 от ЗСПЗЗ и е основание за недопустимост на кандидата в процедурата, по допълнително 

разпределяне на на пасища, мери и ливади от ДПФ, поради което: 

 

 

К О М И С И Я Т А   Р Е Ш И : 

 

НЕ ДОПУСКА до участие в процедурата по допълнително разпределяне на пасища, 

мери и ливади от ДПФ: 

1.Д.Р.Д., ЕГН **********, за с.Искър, общ.Вълчи дол; 

2.З.Х.И., ЕГН **********за  с.Изворник, общ.Вълчи дол. 

 

 

ДОПУСКА до участие в процедурата по допълнително разпределяне на пасища, 

мери и ливади от ДПФ: 

1. Н.Х.М., ЕГН **********за с.Войводино, общ.Вълчи дол; 

2. „Бул Лес 2 Експорт“ ЕООД, ЕИК *********за с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол; 

3. „Агроспринг“ ЕООД, ЕИК *********за  с.Изворник, общ.Вълчи дол; 

4. Й.М.К., ЕГН **********за  с.Изворник, общ.Вълчи дол; 

5. А.Х.Х., ЕГН **********за  с.Войводино дол, общ.Вълчи дол; 

6. Г.В.Д., ЕГН **********за  с.Червенци, общ.Вълчи дол. 

 

ІІ.След запознаване с представените документи,  

 

 

К О М И С И Я Т А   К О Н С Т А Т И Р А : 

 

1. По Заявления вх.№ РД9400-Н-16/09.03.2021г. и вх.№РД9400-Н-35/25.05.2021г. на 

община Вълчи дол, подадени от Н.Х.М., ЕГН **********, собственик на животновъден обект  

№ 9292-0073 с пасищни животни в землището на с.Войводино, община Вълчи дол, област 

Варна, се установи, че кандидата отглежда: говеда от 6 мес. до 2 годишна възраст за месо- 5 бр., 

овце над 12 мес. - 46 бр. и овце от местни (автохтонни) породи МЧШ – 48 бр., равняващи се на 

17,1 ЖЕ в т.ч. 10,2 ЖЕ за местни (автохтонни) породи и за месо.  

1.1. Необходими за разпределение са 307,500 дка до VІІ категория или 615,00 дка над 

VІІ категория. 

1.2. Съгласно Приложение № 2- Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД9400-Н-16/09.03.2021г. подадено от Н.Х.М., същият не ползва ПМЛ  

1.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/20.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на Н.Х.М. не са предоставени мери и пасища 

от ОПФ за ползване в землището на с. Войводино или съседни землища. 

1.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят 307,500 дка до VІІ 

категория или 615.00 дка над VІІ категория  в землището на с. Войводино или съседни землища 

в община Вълчи дол, област Варна. 

1.5. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

171/18.06.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, за стопанската 2021/2022г., 

се установи, че за землището на с.Войводино, общ. Вълчи дол, има свободни площи за 

разпределяне. 

 

2. По Заявления вх.№ РД7700-160/09.03.2021г.  и вх.№РД7700-252/18.05.2021г. на 

община Вълчи дол подадени от „Бул Лес 2 Експорт“ ЕООД, ЕИК *********,  собственик на 
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животновъден  обект  № 9295-0083 с пасищни животни в землището на с.Генерал Колево, 

община Вълчи дол, област Варна, се установи, че кандидата отглежда: говеда над 2 годишна 

възраст – 65 бр., говеда на възраст от 6 месеца до две години – 54 бр., говеда на възраст от 6 

месеца до 2 години за месо – 14 бр., овце – 79 бр., равняващи се на 117,65 ЖЕ в т.ч.  8,4 ЖЕ за 

говеда за месо. 

           2.1. Необходими за разпределение са 1806,750 дка за разпределение до VІІ категория или 

3613,500 дка над VІІ категория. 

           2.2. Съгласно Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД7700-160/09.03.2021г. , дружеството не ползва ПМЛ. 

2.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на „Бул Лес 2 Експорт“ЕООД не са 

предоставени мери и пасища от ОПФ за ползване или съседни землища. 

2.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят ПМЛ в размер на 1806,750 

дка за разпределение до VІІ категория или 3613,500 дка над VІІ категория. 

2.5. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

81/24.02.2021 г. и Заповед № 46-171/18.06.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и 

горите, за стопанската 2021/2022г., се установи, че за землището на с.Генерал Колево, общ. 

Вълчи дол, има свободни площи за разпределяне. 

 

3. По Заявления с вх. № РД9400-А17/09.03.2021г.  и Заявление вх РД7700-

258/20.05.2021г. , подадени от „Агроспринг“ ЕООД, ЕИК *********, собственик на 

животновъден обект  № 9297-0247 с пасищни животни в землището на с.Изворник, община 

Вълчи дол, област Варна, се установи, че дружеството отглежда: говеда над 2 год. възраст – 2 

бр, говеда над 2 годишна възраст за месо – 3 бр., говеда на възраст от 6 месеца до две години за 

месо – 2 бр., овце – 91 бр., овце от местни (автохтонни) породи МЧШ – 538 бр. и кози -15 бр., 

равняващи се на 102,80 ЖЕ в т.ч. 84,9 ЖЕ от  овце от местни (автохтонни) породи и говеда за 

месо. 

3.1. Необходими са 1966,500 дка за разпределение до VІІ категория или 3933,000 дка над 

VІІ категория. 

3.2. Съгласно Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД9400-А17/09.03.2021г., дружеството  ползва ПМЛ-ОПФ в размер на 

207,284 дка до VІІ категория с краен срок за действие на договорите 30.09.2022 г., както и 

43,090 дка до VІІ категория от ДПФ с краен срок на действие 30.09.2022 г. 

3.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на „Агроспринг“ЕООД не са предоставени 

мери и пасища от ОПФ за ползване в с.Изворник, общ. Вълчи дол или съседни землища.  

3.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят 1716,126 дка за 

разпределение до VІІ категория или 3432,252 дка над VІІ категория  в землището на с. 

Изворник или съседни землища в община Вълчи дол, област Варна. 

3.5. „Агроспринг“ЕООД е ползвал по договор имот от ДПФ-ПМЛ с идентификатор 

61265.26.15 в землището на с.Радан войвода с площ 549,833 дка, ІІІ категория, със срок на 

действие до 30.09.2021г. 

3.6. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, за стопанската 2021/2022г., се 

установи, че за землището на с.Изворник, общ. Вълчи дол, има свободни площи за 

разпределяне. 

 

4. По Заявление с вх. № РД9400-Й-7/01.03.2021г.   и вх.№ РД9400-Й-20/26.05.2021г., 

подадени от Й.М.К., ЕГН **********, собственик на животновъден обект  № 9297-0001 с 

пасищни животни в землището на с.Изворник, община Вълчи дол, област Варна, се установи, 

че лицето отглежда: говеда над 2 год. възраст – 10 бр, говеда на възраст от 6 месеца до две 

години – 2 бр., равняващи се на 11,2 ЖЕ. 
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4.1. Необходими са 168,000 дка за разпределение до VІІ категория или 336,000 дка над 

VІІ категория. 

4.2. Съгласно Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД9400-Й-7/01.03.2021г., лицето не  ползва ПМЛ. 

4.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на Й.М.К. не са предоставени мери и пасища 

от ОПФ за ползване в с.Изворник, общ. Вълчи дол или съседни землища.  

4.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят 168,00 дка за разпределение 

до VІІ категория или 336,000 дка над VІІ категория  в землището на с. Изворник или съседни 

землища в община Вълчи дол, област Варна. 

4.5. Й.М.К. е ползвала по договор имот от ДПФ-ПМЛ с идентификатор 27629.21.38 в 

землището на с.Есеница/съседно на с.Изворник/ с площ 130,00 дка, ІХ категория, със срок на 

действие до 30.09.2021г. 

4.6. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, за стопанската 2021/2022г., се 

установи, че за землището на с.Изворник, общ. Вълчи дол, има свободни площи за 

разпределяне. 

 

5. По Заявление с вх. № РД9400-А-15/02.03.2021г. и вх.№РД9400-А-39/20.05.2021г., 

подадени от А.Х.Х., ЕГН **********, собственик на животновъден обект нов №1183650010, 

/стар  № 9292-0029/ с пасищни животни в землището на с.Войводино, община Вълчи дол, 

област Варна, се установи, че лицето отглежда: говеда над 2 год. възраст – 32 бр., говеда на 

възраст от 6 месеца до две години – 12 бр., равняващи се на 39,2 ЖЕ. 

5.1. Необходими са 588,000 дка за разпределение до VІІ категория или 1176,000 дка над 

VІІ категория. 

5.2. Съгласно Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД9400-А-15/02.03.2021г., лицето не  ползва ПМЛ. 

5.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на А.Х.Х. не са предоставени мери и пасища 

от ОПФ за ползване в с.Войводино, общ. Вълчи дол или съседни землища.  

5.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят 588,00 дка за разпределение 

до VІІ категория или 1176,000 дка над VІІ категория  в землището на с. Войводино или съседни 

землища в община Вълчи дол, област Варна. 

5.5. А.Х.Х. е ползвала по договор имоти от ДПФ-ПМЛ с идентификатор 11836.49.1, 

11836.32.1, 11836.90.1 и 11836.91.1 в землището на с.Войводино с обща площ 352,400 дка, 

съответно Х, VІ, ІІІ и VІІІ категория, със срок на действие до 30.09.2021г. 

5.6. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, за стопанската 2021/2022г., се 

установи, че за землището на с.Изворник, общ. Вълчи дол, има свободни площи за 

разпределяне. 

 

6. По Заявление с вх. № РД9400-Г-18/01.04.2021г. и вх.№РД9400-Г-33/21.05.2021г., 

подадени от Г.В.Д., ЕГН **********, собственик на животновъден обект №8052930002, стар 

/№ 9298-0021/ с пасищни животни в землището на с.Червенци, община Вълчи дол, област 

Варна, се установи, че лицето отглежда: говеда над 2 год. възраст – 12 бр., говеда на възраст от 

6 месеца до две години – 23 бр., говеда на възраст от 6 мес. до 2 години за месо – 9 бр., 

равняващи се на 31,2 ЖЕ в т.ч. 5,4 ЖЕ за говеда за месо. 

6.1. Необходими са 495,000 дка за разпределение до VІІ категория или 990,000 дка над 

VІІ категория. 

6.2. Съгласно Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-ПМЛ, към  

Заявление с вх. № РД9400-Г-18/01.04.2021г., лицето ползва ПМЛ от ОПФ, представляващ част 

от имот с идентификатор 80529.147.9 в землището на с. Червенци с площ 76,400 дка, V 

категория. 
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6.3. Съгласно Протокол от 18.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

224/02.03.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол на Г.В.Д. не са предоставени мери и пасища от 

ОПФ за ползване в с. Червенци, общ. Вълчи дол или съседни землища.  

6.4. От ДПФ  е необходимо допълнително да се разпределят 418,600 дка за 

разпределение до VІІ категория или 837,200 дка над VІІ категория  в землището на с. Червенци 

или съседни землища в община Вълчи дол, област Варна. 

6.5. При извършената проверка на списъка на свободните имоти от  държавния поземлен 

фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-

81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, за стопанската 2021/2022г., се 

установи, че за землището на с.Червенци, общ. Вълчи дол, има свободни площи за 

разпределяне. 

 

III. На основание чл.37и, ал.10 и ал.4 от ЗСПЗЗ, след направените констатации  

 

 

К О М И С И Я Т А  Р Е Ш И : 

 

1. Разпределя земи от ДПФ на Н.Х.М., ЕГН **********, допълнително необходимата 

площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, от имотите от държавния поземлен фонд на територията 

на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна, представляващи пасища, мери и ливади, 

определени със Заповед № 46-171/18.06.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и 

горите, както следва: 

 

община землище имот №  

Площ 

на 

имота 

дка НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 

Вълчи дол Войводино 11836.10.41 20.999 пасище Х 20.999 

Вълчи дол Войводино 11836.50.10 3.262 пасище ІІІ 3.262 

Общо:   24,261   24,261 

 

 

2. Разпределя земи от ДПФ на „Бул Лес 2 Експорт“ ЕООД, ЕИК *********,  

допълнително необходимата площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имотите от държавния 

поземлен фонд на територията на с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, област Варна, 

представляващи пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-81/24.02.2021 г. на 

Министъра на земеделието,  храните и горите, както следва: 

 

община землище имот №  

Площ 

на 

имота 

дка НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 

 

  
Вълчи дол Генерал 

Колево 14670.24.214 193.336 

пасище, 

мера ІІІ 193.336 

Вълчи дол Генерал 

Колево 14670.28.4 97.601 

пасище, 

мера ІІІ 97.601 

Общо:   290.937   290.937 

 

 

3. Разпределя земи от ДПФ на „Агроспринг“ ЕООД, ЕИК *********, допълнително 

необходимата площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ в съседно землище от имотите от 

държавния поземлен фонд на територията на с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, област Варна, 

представляващи пасища, мери и ливади, определени със Заповед № 46-81/24.02.2021 г. и 

Заповед № 46-171/18.06.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, както следва: 
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община землище имот №  

Площ 

на 

имота 

дка НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 

 

 

Вълчи дол Изворник 32442.13.16 88.796 

пасище, 

мера ІІІ 88.796 

 

Вълчи дол 

Радан 

Войвода 61265.26.15 549.374 

пасище, 

мера ІІІ 549.374 

 

Вълчи дол 

Радан 

Войвода 61265.27.14 79.759 

пасище, 

мера ІІІ 79.759 

 

Вълчи дол 

Радан 

Войвода 61265.27.43 79.529 пасище ІІІ 79.529 

Общо:   797.458   797.458 

 

4. Разпределя земи от ДПФ на Й.М.К., ЕГН **********, допълнително необходимата 

площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имот от държавния поземлен фонд на територията на 

с. Изворник, общ. Вълчи дол, област Варна, представляващ пасище, мера, определен със 

Заповед № 46-81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, както следва: 

 

община землище имот №  

Площ 

на 

имота 

дка НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 

 

Вълчи дол Изворник ч.32442.13.19 171.724 

пасище, 

мера ІІІ 168,000 

Общо:   171.724   168.000 

 

5. Разпределя земи от ДПФ на А.Х.Х., ЕГН **********, допълнително необходимата 

площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имотите от държавния поземлен фонд на територията 

на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна, представляващи пасища, мери и ливади, 

определени със Заповед № 46-81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, 

както следва: 

 

община землище имот №  

Площ 

на 

имота 

дка НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 

 

Вълчи дол Войводино 11836.32.1 62.581 

пасище, 

мера 
VI 

62.581 

 

Вълчи дол Войводино 11836.49.1 171.754 

пасище, 

мера 
X 

171.754 

 

Вълчи дол Войводино 11836.90.1 30.070 

пасище, 

мера ІІІ 30.070 

 

Вълчи дол Войводино 11836.91.1 87.994 

пасище, 

мера VIII 87.994 

Общо:   352.399   352.399 

 

6. Разпределя земи от ДПФ на Г.В.Д., ЕГН **********, допълнително необходимата 

площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имотите от държавния поземлен фонд на територията 

на с. Червенци, общ. Вълчи дол, област Варна, представляващи пасища, мери и ливади, 

определени със Заповед № 46-81/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието,  храните и горите, 

както следва: 

 

община землище имот №  

Площ 

на 

имота НТП категория 

Разпределена 

площ/дка 
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дка 

 

Вълчи дол Червенци 80529.182.1 105.767 

пасище, 

мера ІІ 105.767 

 

Вълчи дол Червенци 80529.182.3 60.476 

пасище, 

мера ІІ 60.476 

Общо:   166.243   166.243 

 

ІV. Директорът на ОД „Земеделие” – Варна сключва договори за аренда за имотите от 

ДПФ въз основа на протокола на комисията и след заплащане на арендната вноска за първата 

стопанска година, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно 

рентно плащане за землищата или за общината. Минималният срок на договорите е 5 стопански 

години.  

1.За определяне на арендната вноска Директора на  ОД „Земеделие” – Варна възлага на 

лицензиран оценител изготвяне на оценка на имотите от ДПФ, съгласно текста на чл.100, 

ал. 9 от ППЗСПЗЗ. 

            2.За сключване на договорите одобрените земеделски стопани представят: 

• Копие от документ за самоличност; 

• Платежно нареждане за платена арендна вноска, за стопанската 2021/2022 година, 

внесен по сметката на ОД „Земеделие” -Варна. 

 

СМЕТКА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВАРНА:  

УниКредит Булбанк  

IBAN: BG 24 UNCR 7000 3119 3685 12  

BIC код: UNCRBGSF, 

 

Настоящият протокол да се обяви в кметствата на с.Войводино, с.Генерал Колево, 

с.Изворник, с.Радан войвода и с.Червенци,  община Вълчи дол, в сградата на Общинска служба 

по земеделие – Вълчи дол, и да се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол и на 

ОД “Земеделие” -  гр.Варна. 

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в   

14-дневен срок пред Районен съд-Девня. 

 

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

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: …………/П/………………… 

                                                 /инж.Галя Георгиева/ 

 

Членове:  

1………/П/…...........      2………/П/.……         3………/П/..…………       4………/П/…................... 

/Светлана Костова/        /Даря Велинова/            /Славина Чукарова/           /Снежана Димитрова/ 
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