


ІІ. По точка 2 и 3 на Заповедта Комисията разгледа подадените Заяления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както следва: 
 
1. Заявление с вх.№25-00-10/15.01.2018г. от ”ГРИЙН ФАРМ ПЕТОКЛАДЕНЦИ” ООД – с.Деков с ЕИК 204064778 с 

управител Крум Иванов Крумов за ползване под наем общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 
година, както следва: 

- 150,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000301 в землището на с.Петокладенци; 
- 270,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000293 в землището на с.Петокладенци; 
- 25,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000224 в землището на с.Петокладенци; 
- 58,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170027 в землището на с.Татари; 
- 55,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170042 в землището на с.Татари; 
- 158,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170069 в землището на с.Татари; 
- 89,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170071 в землището на с.Татари; 
- 140,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170076 в землището на с.Татари. 
 
ОБЩО – 945,000 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №1 се установи следното: 
Приложение №1 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

”ГРИЙН ФАРМ 
ПЕТОКЛАДЕНЦИ” 

ООД – с.Деков с ЕИК 
204064778 
(3668,000) 

299 09-11-
2017 7 

Пасище в с.Петокладенци – (имот 
№000199, имот №000205, имот 
№000210, имот №000294, имот 
№000295, имот №000296, имот 

№000297 и имот №000342) 

5608540114 
(5933-0028), 

с.Петокладенци, 
ул.”Васил 

Коларов” №8 

2200,000   

ОБЩО  2200,000  183,40 
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2. Заявление с вх.№94-00-218/07.03.2018г. от ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ШКОДРОВ от гр.Белене за ползване под наем общински 
имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 

- 100,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000619 в землището на с.Деков; 
- 5,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000136 в землището на с.Деков; 
- 70,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000085 в землището на с.Деков; 
- 5,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000210 в землището на с.Петокладенци. 
 
ОБЩО – 180,000 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №2 се установи следното: 
Приложение №2 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ 
ШКОДРОВ от 

гр.Белене  
(432,000) 

92 11-05-
2015 10 Пасище в гр.Белене (имот №03366.83.6) 

0336660361 
(5930-0638), 

гр.Белене 
41,500  6,45 

2. 
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ 

ШКОДРОВ от 
гр.Белене  

102 30-08-
2016 7 Пасище в гр.Белене (имот №03366.83.6 

и имот №03366.116.48) 

0336620535 
(5930-0219), 
гр.Белене, 

ул.”Г.С.Раковски” 
№16 

44,270  7,95 

ОБЩО  85,770 - 14,4 
 
3. Заявление с вх.№94-00-40/15.01.2018г. от ДЕТЕЛИН ПЕТКОВ МАРИНОВ от гр.Белене, ул.“Светлин“, бл.МВР, вх.Г, ет.5, 

ап.147610144102 за ползване под наем общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както 
следва: 

– 20,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.517.55 в землището на гр.Белене; 
– 106,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене; 
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– 30,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.81.2 в землището на гр.Белене. 
 
ОБЩО – 156,000 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене се установи, 

че лицето до момента няма сключени договори с община Белене и притежава Животновъден обект с №0336670418 (5930-0882) в 
гр.Белене с 10,65 ЖЕ (Допустима площ 319,500 дка). 

 
4. Заявление с вх.№94-00-223/09.03.2018г. от ИВАН ПАСКОВ ЛИЧЕВ от гр.Белене за ползване под наем общински имоти с 

НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
– 106,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене. 
 
ОБЩО – 106,000 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №3 се установи следното: 
Приложение №3 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
ИВАН ПАСКОВ 

ЛИЧЕВ от гр.Белене  
(450,000) 

81 30-09-
2016 7 

Пасище в гр.Белене (имот 
№0336647.80, имот №03366.81.9, имот 

№03366.20.40 и имот №03366.20.41| 

0336600109 
(5930-0082), 
гр.Белене, 
ул.“Христо 

Смирненски“ №19 

216,312  - 

2. ИВАН ПАСКОВ 
ЛИЧЕВ от гр.Белене  250 13-08-

2013 7 Пасище в гр.Белене (имот 
№03366.520.29) - 80,000  - 

ОБЩО  376,312  15,0 
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Забележка: Лицето писмено е заявило пред Кмета на община Белене желание за коригиране чрез Анекс към договор за наем 
№81/30.09.2016 година за имоти в землището на гр.Белене както следва: 

 

№ по 
ред 

№ на имот по КК на гр.Белене с 
ЕКАТТЕ 03366 Местност 

Ползвана площ от 
имота 
(дка) 

Площ на целия 
имот 
(дка) 

Намаляване на 
площи 

(%) 

Коригирана площ 
(дка) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 03366.47.80 Мара могила 19,865 19,872  19,865 
2. 03366.81.9 Върбите 82,000 109,935 80 16,400 
3. 03366.20.40 Каменицата 19,400 19,407 40 11,640 
4. 03366.20.41 Каменицата 95,047 95,085 40 57,028 

ОБЩО 216,312   104,933 
 
5. Заявление с вх.№94-00-224/09.03.2018г. от ЗП ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧЕНЕШКОВ от гр.Белене за ползване под наем 

общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 44,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.98.111 в землището на гр.Белене; 
- 106,600 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене; 
- 40,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000078 в землището на с.Деков; 
- 45,000 дка от имот с Кадастрален №40573-000231 в землището на с.Кулина вода. 
 
ОБЩО – 235,600 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №4 се установи следното: 
Приложение №4 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ЗП ВЕНЦИСЛАВ 106 13-05- 10 Пасище в гр.Белене (имот 0336690158 93,546   
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НИКОЛАЕВ 
ЧЕНЕШКОВ от 

гр.Белене 
(778,500) 

2015 №03366.47.79 и имот №03366.502.32) (5930-0134), 
гр.Белене, 
ул.”Сергей 

Румянцев” №20а 

2. 

ЗП ВЕНЦИСЛАВ 
НИКОЛАЕВ 

ЧЕНЕШКОВ от 
гр.Белене  

103 30-09-
2016 7 Пасище в гр.Белене (имот 

№03366.146.29, имот №03366.92.167) - 56,599  - 

ОБЩО  150,145  25,95 
 
6. Заявление с вх.№94-00-224/09.03.2018г. от СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ от гр.Белене за ползване под наем общински 

имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 8,889 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.152.25 в землището на гр.Белене. 
 
ОБЩО – 8,889 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №5 се установи следното: 
Приложение №5 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
СТЕФАН ИВАНОВ 

ТЕРЗИЕВ от гр.Белене 
(328,500) 

42 25-04-
2014 10 Пасище в гр.Белене (имот 

№03366.173.30) 

0336640412 
(5930-0791) 
гр.Белене, 

ул.”Александър 
Стамболийски” 

№25а 

84,000   

2. СТЕФАН ИВАНОВ 
ТЕРЗИЕВ от гр.Белене  109 14-05-

2015 10 Пасище в гр.Белене (имот 
№03366.502.32 и имот №03366.152.25)  40,500  - 

ОБЩО  124,500  10,95 
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7. Заявление с вх.№94-00-224/09.03.2018г. от ”ЕЛИЗАНТРЕ БГ” ЕООД - ГР.БЕЛЕНЕ с ЕИК 203675574, представлявано от 
Ивелин Валентинов Илиев за ползване под наем общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 
година, както следва: 

- 106,600 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене. 
 
ОБЩО – 106,600 дка 
 
След направената справка към дата 01.02.2018г. в БАБХ към МЗХ и в Системата “Е - Община” на Община Белене съгласно 

Приложение №6 се установи следното: 
Приложение №6 

№ 
по ред 

Наемател и допустима 
площ (дка), съгласно 
чл.37и, ал4 от ЗСПЗЗ 

Договор 

Ползвани имоти и землище 
Номер на 

животновъден 
обект и адрес 

Площ на 
ползвания имот, 

съгласно 
Договора за наем 

(дка) 

Разлика 
(дка) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ 

(брой) 
№ Дата 

С
рок 

(години) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

”ЕЛИЗАНТРЕ БГ” 
ЕООД - ГР.БЕЛЕНЕ с 

ЕИК 203675574 
(540,000) 

110 30-09-
2016 7 Пасище в с.Татари (имот №170003, 

имот №170067) 

0336600550 
(5930-0239), 

гр.Белене, местност 
“Горната могила“, 

имот №000595 

117,000  18,0 

ОБЩО  117,000  18,0 
 

Забележка: Лицето писмено е заявило пред Кмета на община Белене желание за прекратяване чрез Анекс към договор за наем 
№110/30.09.2016 година за имоти в землището на гр.Белене както следва: 

 
№ по 
ред 

№ на имот по КВС на с.Татари с 
ЕКАТТЕ72117 Местност Ползвана площ от имота 

(дка) 
1 2 3 4 
1. 170003 Пайка 77,000 
2. 170067 Край селото 40,000 

ОБЩО 117,000 
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ІІІ. Комисията предлага Кмета на община Белене: 
 
1 Да утвърди настоящия Протокол, изготвен по реда на чл.37и, ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ и го обяви в Общината, Кметствата и в 

сградата на Общинската служба по земеделие и го публикува на интернет страницата на Община Белене. 
 
2. Впоследствие да издаде Заповед и сключи Договор за наем по цена, определена от Общински съвет – Белене в размер на 9,0 

лева/дка/стопанска година (девет лева и 0 стотинки) за срок от 7 (седем) стопански години със собственици или ползватели на 
регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни на територията на Община Белене, както 
следва: 

 
2.1. ”ГРИЙН ФАРМ ПЕТОКЛАДЕНЦИ” ООД – с.Деков с ЕИК 204064778 с управител Крум Иванов Крумов за ползване под 

наем на общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 150,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000301 в землището на с.Петокладенци; 
- 270,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000293 в землището на с.Петокладенци; 
- 25,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000224 в землището на с.Петокладенци; 
- 58,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170027 в землището на с.Татари; 
- 55,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170042 в землището на с.Татари; 
- 158,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170069 в землището на с.Татари; 
- 89,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170071 в землището на с.Татари; 
- 140,000 дка от имот с Кадастрален №72117-170076 в землището на с.Татари. 
ОБЩО – 945,00 дка 
 
2.2. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ШКОДРОВ от гр.Белене за ползване под наем на общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от 

началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 100,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000619 в землището на с.Деков; 
- 5,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000136 в землището на с.Деков; 
- 70,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000085 в землището на с.Деков; 
- 5,000 дка от имот с Кадастрален №56085-000210 в землището на с.Петокладенци. 
ОБЩО – 180,000 дка 
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2.3. ДЕТЕЛИН ПЕТКОВ МАРИНОВ от гр.Белене, ул.“Светлин“, бл.МВР, вх.Г, ет.5, ап.14 за ползване под наем на общински 
имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 

– 20,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.517.55 в землището на гр.Белене; 
– 26,650 дка (общо 106,600 дка) от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене; 
– 30,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.81.2 в землището на гр.Белене. 
ОБЩО – 76,650 дка 
 
2.4. ИВАН ПАСКОВ ЛИЧЕВ от гр.Белене за ползване под наем общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на 

стопанската 2018-2019 година, както следва: 
– 26,650 дка (общо 106,600 дка) от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене. 
ОБЩО – 26,650 дка 
 
2.5. ЗП ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧЕНЕШКОВ от гр.Белене за ползване под наем на общински имоти с НТП – ПМЛ, 

считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 44,000 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.98.111 в землището на гр.Белене; 
– 26,650 дка (общо 106,600 дка) от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене; 
- 40,000 дка от имот с Кадастрален №20537-000078 в землището на с.Деков; 
- 45,000 дка от имот с Кадастрален №40573-000231 в землището на с.Кулина вода. 
ОБЩО – 155,650 дка 
 
2.6. СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ от гр.Белене за ползване под наем на общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото 

на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
- 8,889 дка от Поземлен имот с Кадастрален №03366.152.25 в землището на гр.Белене. 
ОБЩО – 8,889 дка 
 
2.7. ”ЕЛИЗАНТРЕ БГ” ЕООД - ГР.БЕЛЕНЕ с ЕИК 203675574, представлявано от Ивелин Валентинов Илиев за ползване под 

наем на общински имоти с НТП – ПМЛ, считано от началото на стопанската 2018-2019 година, както следва: 
– 26,650 дка (общо 106,600 дка) от Поземлен имот с Кадастрален №03366.520.33 в землището на гр.Белене. 
ОБЩО – 26,650 дка 
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