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О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н 
 

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001   ISO 14001  OHSAS 18001 
 
 
 

        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
         за неприсъствено заседание 

по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински 
имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади 

 
 Днес, 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед № РД-25-475/12.02.2020 г. на 
Кмета на Община Шумен в състав:  
            Председател:     Румен Въков – ст. юрисконсулт на Община Шумен; 
 Членове:  1. Кина Николова – ст. експерт в отдел ИСД; 
   2. Елица Петрова – ст. експерт в отдел ИСД; 
   3. Марияна Кънева – гл. експерт в отдел ИСД; 
   4. Кмет / км. наместник / гл. специалист на съответното населено място  
и квартал на гр. Шумен,  а за землище гр. Шумен Румен Пенев- мл. експерт в отдел ИСД 
за разпределение на определените за индивидуално ползване общински пасища, мери и 
ливади през стопанската 2020/2021 г. с Решение № 61/30.01.2020 г. на Общински съвет 
Шумен между правоимащите лица, притежаващи регистрирани животновъдни обекти в 
землища на територията на община Шумен, съгласно разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от 
ЗСПЗЗ и поради въведеното на територията на Р .България извънредно положение с 
Решение на НС от 13.03.2020г. и във връзка с чл.6 „а“ от Закон за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решения на Народното събрание от 13 март 
2020г. взе следните решения неприсъствено /чрез подпис на всеки от членовете на 
комисията положен под настоящото/. 

Не присъства Антон Христов – ст. експерт в отдел ИСД, поради ползване на платен 
годишен отпуск, замества се от Марияна Кънева – гл. експерт в отдел ИСД.  

Комисията установи, че в определения срок са подадени общо 8/осем/ броя заявления 
по образец на МЗХ, одобрен със заповед № РД-46-90/26.02.2016 г., по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ 
и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва: 
І. За землище с. Новосел – 1 брой: 
1. Вх.№ 94-00-1327/02.03.2020г. от Севинч Хасан с постоянен адрес: с. Новосел, ул. ”Поп 
Андрей” № 3; 
ІІ. За землище с. Царев брод – 1 брой: 
 1. Вх.№ 39-00-004/09.03.2020г. от ППК „Зора“ с постоянен адрес: с. Царев брод, ул. 
„Христо Ботев” № 18; 
ІІІ. За землище гр. Шумен – 2 брой: 
1. Вх.№ 94-00-1459/09.03.2020г. от ЗП Стефан Стефанов с постоянен адрес: гр. Шумен, 
ул.”Ц. Церковски” № 2; 
2. Вх.№ 94-00-1460/09.03.2020г. от ЗП Георги Радославов с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. 
„Ген. Белокопитов” № 4А; 
ІV. За землище с. Мадара – 1 брой: 
1. Вх.№ 94-00-1467/09.03.2020г. от Христо Христов с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. 
„Пирин” № 2; 
V. За землище с. Панайот Волов – 1 брой: 
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 1. Вх.№ 94-00-1470/09.03.2020г. от Юлиян Вълчев с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. 
„Добруджа” № 21, вх.4, ет.3, ап.74; 
VI. За землище с. Мараш – 1 брой: 
1. Вх.№ 94-00-1474/10.03.2020г. от ЗП Герчо Върбанов с постоянен адрес: с. Мараш, ул. 
„Георги Димитров” № 69; 
VII. За землище с. Градище – 1 брой: 
1. Вх.№ 94-00-1504/10.03.2020г. от ЗП Мустафа Юмеров с постоянен адрес: с. Градище, ул. 
„Камчия” № 3; 
Съгласно направена справка в Интегрираната информационна система на БАБХ е видно, че 
желаещите животновъди – собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни на територията на Община Шумен са регистрирани в същата 
съобразно броя и вида на регистрираните животни. 
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в общинска администрация гр. 
Шумен заявления и приложените към тях документи на всеки заявител както следва:  
1. Заявлението на Севинч Хасан е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като същата 
представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5213270002(стар 9807-0211), 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Новосел, 
община Шумен. Севинч Хасан е собственик на 32 животински единици и на основание 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за тях и се полагат не повече от 480,000 дка в имоти от първа до седма 
категория или 960,000 дка в имоти от осма до десета категория.  
2. Заявлението на ППК „Зора“ е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като същата 
представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 7810470002 (стар 9747-0031), 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Царев 
брод, община Шумен. ППК „Зора“ е собственик на 329,20 животински единици, от които 7,2 
ЖЕ са от месодайно направление. За всички животински единици се полагат 4974,000 дка /в 
т.ч. 144 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от първа до седма категория 
или 9948,000 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето е описало в Приложение 2 
към Заявлението си, че ползва на друго правно основание пасища, мери и ливади, от които 
действащи след 01.10.2020г. са в размер на 381,429 дка от първа до седма категория. На 
основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същата се полагат не повече от 4592,571 дка в имоти от 
първа до седма категория или 9185,142 дка в имоти от осма до десета категория. С писмо № 
61-00-266 от 17.03.2020 г.  Отдел местни данъци и ТБО ни уведомява, че ППК „Зора“ има  
задължения по ЗМДТ към Община Шумен, поради което комисията  отказва да и 
разпредели пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г. 
3. Заявлението на ЗП Стефан Стефанов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 
същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 8351000012 (стар 9706-0144), 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на гр. Шумен, 
община Шумен. ЗП Стефан Стефанов е собственик на 94,80 животински единици, от които 
13 ЖЕ са от месодайно направление. За всички животински единици му се полагат 1487,000 
дка /в т.ч. 260 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от първа до седма 
категория или 2974,000 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето е описало в 
Приложение 2 към Заявлението си, че ползва на друго правно основание пасища, мери и 
ливади, от които действащи след 01.10.2020г. са в размер на 7,714 дка от първа до седма 
категория. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същият се полагат не повече от 
1479,286дка в имоти от първа до седма категория или 2958,572 дка в имоти от осма до 
десета категория.  
4. Заявлението на ЗП Георги Радославов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 
същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 8351080036(стар 9700-0169), 
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регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на гр. Шумен, 
община Шумен. ЗП Георги Радославов е собственик на 46,05 животински единици, от които 
42,45 ЖЕ са от местни /автохтонни/ породи-Медночервена шуменска. За всички животински 
единици му се полагат 903,000 дка /в т.ч. 849 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за автохтонните 
животни/ в имоти от първа до седма категория или 1806,000 дка в имоти от осма до десета 
категория. Лицето е описало в Приложение 2 към Заявлението си, че ползва на друго правно 
основание пасища, мери и ливади, от които действащи след 01.10.2020г. са в размер на 
284,232 дка от първа до седма категория. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същият се 
полагат не повече от 618,768 дка в имоти от първа до седма категория или 1237,536 дка в 
имоти от осма до десета категория.  
5. Заявлението на Христо Христов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 
същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 4605320160 (9971-0310), 
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Мадара, община 
Шумен. Христо Христов е собственик на 31,40 животински единици, от които 29 ЖЕ са от 
месодайно направление. За всички животински единици му се полагат 616,000 дка /в т.ч. 580 
дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от първа до седма категория или 
1232,000 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето е описало в Приложение 2 към 
Заявлението си, че ползва на друго правно основание пасища, мери и ливади, от които 
действащи след 01.10.2020г. са в размер на 18,000 дка от първа до седма категория. На 
основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същият се полагат не повече от 598,000 дка в имоти от 
първа до седма категория или 1196,000 дка в имоти от осма до десета категория.  
6. Заявлението на Юлиян Вълчев е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като същият 
представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5531640001 (стар 9802-0024), 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Панайот 
Волов, община Шумен. Юлиян Вълчев е собственик на 68,60 животински единици, от които 
17,2 ЖЕ са от месодайно направление. За всички животински единици му се полагат 
1115,000 дка /в т.ч. 344 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от първа до 
седма категория или 2230,000 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето е описало в 
Приложение 2 към Заявлението си, че ползва на друго правно основание пасища, мери и 
ливади, от които действащи след 01.10.2020г. са в размер на 338,595 дка от първа до седма 
категория. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същият се полагат не повече от 776,405 
дка в имоти от първа до седма категория или 1552,810 дка в имоти от осма до десета 
категория.  
7. Заявлението на ЗП Герчо Върбанов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 
същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 4716120001 (стар 9745-0034), 
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Мараш, община 
Шумен. ЗП Герчо Върбанов е собственик на 108,20 животински единици, от които 11,8 ЖЕ 
са от месодайно направление. За всички животински единици му се полагат 1682,000 дка /в 
т.ч. 236 дка – по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от първа до седма категория 
или 3364,000 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето е описало в Приложение 2 
към Заявлението си, че ползва на друго правно основание пасища, мери и ливади, от които 
действащи след 01.10.2020г. са в размер на 1194,300 дка от първа до седма категория. На 
основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същият се полагат не повече от 487,700 дка в имоти от 
първа до седма категория или 975,400 дка в имоти от осма до десета категория.  
8. Заявлението на ЗП Мустафа Юмеров е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като 
същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 1757390035 (стар 9803-0097), 
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Градище, община 
Шумен. ЗП Мустафа Юмеров е собственик на 8 животински единици, всичките от 
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месодайно направление. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за всички животински единици 
му се полагат не повече от 160,000 дка /по 20дка за 1 ЖЕ за месодайно животно/ в имоти от 
първа до седма категория или 320,000 дка в имоти от осма до десета категория.  
Въз основа на гореизложените констатации, комисията направи разпределение на 
определените с Решение № 61/30.01.2020 г. за индивидуално ползване пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд на Община Шумен за стопанската 2020/2021 г. за 
землищата, в които се намират животновъдните обекти, както следва: 
1. Севинч Хасан – с. Новосел  
– имот с идентификатор № 52132.15.906 с площ 32877 кв.м. /в т.ч. 19444 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Горни лозя”, в землището на с. Новосел; 
– 152834 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 52132.26.9, целият с площ 
172836 кв.м. /в т.ч. 55525 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, V категория в местността „Кереметчи баир”, в землището на с. Новосел; 
– 24963 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 52132.101.6, целият с площ 
32189 кв.м. /в т.ч. 3414 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, V категория в местността „Кереметчи баир”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.73.64 с площ 23118 кв.м. /в т.ч. 14951 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Кору алтъ”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.74.3 с площ 47462 кв.м. /в т.ч. 35267 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Мезар кору”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.75.6 с площ 11453 кв.м. /в т.ч. 9324 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Ортакевско дере”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.76.4 с площ 6390 кв.м. /в т.ч. 5008 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Ортакевско дере”, в землището на с. Новосел; 
– 126383 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 52132.15.908, целият с 
площ 158651 кв.м. /в т.ч. 21372 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на 
трайно ползване – пасище, V категория в местността „Селище”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.86.2 с площ 18102 кв.м. /в т.ч. 11775 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Улук”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.15.909 с площ 6592 кв.м. /в т.ч. 5964 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Черкезлик”, в землището на с. Новосел; 
– имот с идентификатор № 52132.26.11 с площ 7549 кв.м. /в т.ч. 7353 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Черкезлик”, в землището на с. Новосел; 
– 22277 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 52132.99.11, целият с площ 
101124 кв.м. /в т.ч. 9733 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, V категория в местността „Черкезлик”, в землището на с. Новосел. 
2. ЗП Георги Радославов – гр. Шумен 
– имот с идентификатор № 83510.152.9 с площ 34630 кв.м. /в т.ч. 32695 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, ІV категория в 
местността „При воденицата”, в землището на кв. Макак, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.113.4 с площ 56972 кв.м. /в т.ч. 30748 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Макак сърт”, в землището на кв. Макак, гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.208.41 с площ 5326 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в 
местността „Кариерата”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.195.7 с площ 5982 кв.м. /в т.ч. 2802 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – деградирала ливада, ІII 
категория в местността „Куванлъка”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.199.8 с площ 48693 кв.м. /в т.ч. 10939 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – деградирала ливада, ІII 
категория в местността „Куванлъка”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.202.14 с площ 12957 кв.м. /в т.ч. 1 кв.м. попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Куванлъка”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.167.2 с площ 746 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността 
„Малката мера”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.171.7 с площ 957 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността 
„Малката мера”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.208.15 с площ 6919 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в 
местността „Юртлука”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.208.27 с площ 55223 кв.м. /в т.ч. 43761 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Ак чурек”, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен; 
– 390363 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 78104.18.28, целият с площ 
517013 кв.м. /в т.ч. 35526 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, III категория в местността „Лещовица”, в землището на гр. Шумен. 
3. ЗП Стефан Стефанов – гр. Шумен 
– имот с идентификатор № 83510.464.8 с площ 8195 кв.м. /в т.ч. 174 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, ІV категория в 
местността „Под село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.584.1 с площ 5189 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VII категория в 
местността „Под село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.567.5 с площ 4785 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Чернювец”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.365.28 с площ 1237 кв.м. /в т.ч. 74 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Якова”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.383.12 с площ 4692 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Якова”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.407.26 с площ 3157 кв.м. /в т.ч. 254 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Айкъна”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.17 с площ 21208 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Айкъна”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.291.26 с площ 10331 кв.м. /в т.ч. 416 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Андонов път”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.609.23 с площ 5160 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІII категория в 
местността „Андонов път”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.569.2 с площ 2993 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в 
местността „Варнеолу”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.569.12 с площ 3002 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III, ІV категория в 
местността „Варнеолу”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.569.19 с площ 1520 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Варнеолу”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.7 с площ 4005 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.8 с площ 1405 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.9 с площ 1544 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.10 с площ 3817 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.543.4 с площ 4987 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Горен сусурлук”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.558.64 с площ 4409 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Горен сусурлук”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.313.22 с площ 4898 кв.м. /в т.ч. 66 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Дамналия”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.389.11 с площ 4029 кв.м. /в т.ч. 365 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Долен сусурлук”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.394.31 с площ 1936 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Долен сусурлук”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.362.4 с площ 2998 кв.м. /в т.ч. 2995 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, III категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.337.12 с площ 532 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.338.20 с площ 7915 кв.м. /в т.ч. 481 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.338.22 с площ 1350 кв.м. /в т.ч. 13 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.364.10 с площ 2558 кв.м. /в т.ч. 314 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.602.20 с площ 3096 кв.м. /в т.ч. 39 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Дремжа”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.371.9 с площ 3365 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Дълбок път”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.367.15 с площ 375 кв.м. /в т.ч. 89 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Дълбок път”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.279.12 с площ 2880 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Дърма”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.289.9 с площ 2376 кв.м. /в т.ч. 49 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Дърма”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.354.24 с площ 15463 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Иджик дюзю”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.303.18 с площ 4461 кв.м. /в т.ч. 1396 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Камчия”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.305.5 с площ 2722 кв.м. /в т.ч. 353 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Камчия”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.545.1 с площ 1494 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Пикла”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.545.11 с площ 3849 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Пикла”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.545.13 с площ 1119 кв.м. /в т.ч. 432 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Пикла”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.545.14 с площ 4049 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Пикла”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.243.8 с площ 2069 кв.м. /в т.ч. 65 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Под село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.446.1 с площ 122 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в местността „Под 
село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.459.3 с площ 945 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в местността „Под 
село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.459.4 с площ 1378 кв.м. /в т.ч. 142 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Под село”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.594.1 с площ 1303 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Сухар”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.472.7 с площ 11210 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Торица”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.249.10 с площ 1088 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Чернювец”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.258.13 с площ 997 кв.м. /в т.ч. 996 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Чернювец”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.548.3 с площ 13407 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Чернювец”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.365.26 с площ 2915 кв.м. /в т.ч. 2 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Якова”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.371.13 с площ 3648 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Якова”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.380.19 с площ 1594 кв.м. /в т.ч. 158 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Якова”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.45.14 с площ 8873 кв.м. /в т.ч. 88 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.48.81 с площ 13230 кв.м. /в т.ч. 1298 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.45.9 с площ 7050 кв.м. /в т.ч. 5722 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Лагера”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.23.35 с площ 7002 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Стража”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.60.116 с площ 4686 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Ак чорек”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.60.121 с площ 5278 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Ак чорек”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.61.12 с площ 3420 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Иджик дюзю”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.6.3 с площ 6140 кв.м. /в т.ч. 234 кв.м. попадат в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, IV категория в местността „Кара 
чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.6.4 с площ 6536 кв.м. /в т.ч. 1475 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, IV категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.26.7 с площ 9770 кв.м. /в т.ч. 3159 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.26.10 с площ 5753 кв.м. /в т.ч. 2950 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.51.79 с площ 5260 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Кара чалък”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.33.72 с площ 3431 кв.м. /в т.ч. 2803 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, III категория в 
местността „Кобаклията”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.8.21 с площ 5024 кв.м. /в т.ч. 333 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в 
местността „Коджа дермен”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.8.22 с площ 7471 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IХ категория в местността 
„Коджа дермен”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.24.39 с площ 6666 кв.м. /в т.ч. 225 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Коджа дермен”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.79.2 с площ 9406 кв.м. /в т.ч. 15 кв.м. попадат в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в местността „Коджа 
дермен”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.80.2 с площ 11095 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Коджа дермен”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.68.1 с площ 17330 кв.м. /в т.ч. 2170 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – ливада, IV категория в 
местността „Кокарджа”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.4.155 с площ 1772 кв.м. /в т.ч. 1762 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Кокарджа”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.18.13 с площ 12222 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Лещовица”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.54.92 с площ 13019 кв.м. /в т.ч. 1892 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Макак сърт”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.54.100 с площ 3863 кв.м. /в т.ч. 171 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Макак сърт”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.54.105 с площ 12675 кв.м. /в т.ч. 2585 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Макак сърт”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.76.10 с площ 2685 кв.м. /в т.ч. 95 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Макак сърт”, в землището на гр. Шумен; 
– 1571 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 83510.31.181, целият с площ 
4110 кв.м. /в т.ч. целият имот попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, VI категория в местността „Мералък”, в землището на гр. Шумен; 
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– имот с идентификатор № 83510.43.42 с площ 4760 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Под манастира”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.43.50 с площ 1917 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Стража”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.31.195 с площ 7860 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Струмба”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.47.67 с площ 6173 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Струмба”, в землището на гр. Шумен; 
– 3478 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 83510.12.11, целият с площ 
5099 кв.м. /целият имот не попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, VI категория в местността „Теке дере”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.61.17 с площ 2160 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VI категория в 
местността „Теке дере”, в землището на гр. Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.61.19 с площ 2626 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Теке дере”, в землището на гр. Шумен; 
– 1866 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 83510.17.59, целият с площ 
3993 кв.м. /целият имот не попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, IV категория в местността „Ч-к на д-р Неделчев”, в землището на гр. 
Шумен; 
– имот с идентификатор № 83510.17.61 с площ 7744 кв.м. /в т.ч. 5 кв.м. попадат в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в местността „Ч-к на 
д-р Неделчев”, в землището на гр. Шумен. 
            4. Христо Христов – с. Мадара 
– имот с идентификатор № 46053.29.82 с площ 2060 кв.м. /в т.ч. 1060 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в 
местността „Акчурек”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.25.86 с площ 1659 кв.м. /в т.ч. 1226 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в 
местността „Долните ливади”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.25.211 с площ 1130 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VІ категория в 
местността „Долните ливади”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.25.212 с площ 1927 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VІ категория в 
местността „Долните ливади”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.43.28 с площ 764 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IIІ категория в местността 
„Касчеир”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.43.29 с площ 3286 кв.м. /в т.ч. 16 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в 
местността „Долните ливади”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.43.30 с площ 154 кв.м. /целият имот не попада в актуалния 
специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в местността 
„Касчеир”, в землището на с. Мадара; 
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– имот с идентификатор № 46053.43.31 с площ 2172 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, IV категория в 
местността „Касчеир”, в землището на с. Мадара; 
– имот с идентификатор № 46053.45.237 с площ 462 кв.м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, VIII категория в 
землището на с. Мадара. 

5. Юлиян Вълчев – с. Панайот Волов 
– 193325 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 55316.61.127, целият с 
площ 223325 кв.м. /в т.ч. 135601 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на 
трайно ползване – пасище, VI категория в местността „Срещу минкоолу”, в землището на с. 
Панайот Волов. 

6. ЗП Герчо Върбанов – с. Мараш 
– 21016 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 47161.54.25, целият с площ 
52191 кв.м. /цялата част не попада в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – неизползвана ливада, IV категория в местността „Мерата”, в землището на с. 
Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.140.2 с площ 46880 кв. м. /в т.ч. 6153 кв. м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, V категория в 
местността „Айдън азма”, в землището на с. Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.64.15 с площ 24594 кв. м. /целият имот не попада в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Кара меше”, в землището на с. Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.141.1 с площ 185985 кв. м. /в т.ч. 92383 кв. м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Крушака”, в землището на с. Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.5.8 с площ 40199 кв. м. /в т.ч. 36504 кв. м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Мерата”, в землището на с. Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.5.12 с площ 46675 кв. м. /в т.ч. 45057 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Мерата”, в землището на с. Мараш; 
– 39826 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 47161.138.2, целият с площ 
69826 кв.м. /в т.ч. 3100 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на трайно 
ползване – пасище, III категория в местността „Тузлуджа”, в землището на с. Мараш; 
– имот с идентификатор № 47161.138.3 с площ 82525 кв.м. /в т.ч. 41749 кв.м. попадат в 
актуалния специализиран слой/, начин на трайно ползване – пасище, III категория в 
местността „Тузлуджа”, в землището на с. Мараш. 

7. ЗП Мустафа Юмеров – с. Градище 
– 160000 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор № 17573.17.90, целият  с 
площ 160832 кв.м. /в т.ч. 130887 кв.м. попадат в актуалния специализиран слой/, начин на 
трайно ползване – пасище, V категория в местността „Къзалджик”, в землището на с. 
Градище. 
За кандидатите ЗП Стефан Стефанов, Христо Христов и Юлиян Вълчев не са разпределени 
необходимите им площи, поради недостиг в землището, в което се намира животновъдния 
обект. На същите предстои допълнително разпределение в съседни землища до достигане на 
нужните пасищни площи на следващо заседание на комисията в срок до 1 юни 2020 г., 
спазвайки разпоредбите на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.   
От предоставената на 23.03.2020г. справка от Областна дирекция „Земеделие“-гр. Шумен се 
установи, че има имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния специализиран 
слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на 
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, за които 
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съгласно чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански 
години от сключването на договора.   
В срок до 8 май 2020 г. е необходимо кандидатите да потвърдят желанието си за сключване 
на пет годишен договор за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
или да се откажат от направеното разпределение. 
 Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ следва да се обяви в кметствата на 
съответните землища и на интернет страницата на Община Шумен. 
 Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Шумен, като обжалването му не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго. 
Всички членове на комисията подписаха декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, които 
предадоха на председателя на комисията. 
Този протокол за неприсъствено решение се изготви и подписа в отделни еднообразни 
екземпляри, всеки от които представлява оригинал. Те представляват в съвкупност един и 
същ документ – Протокол за неприсъствено решение на Комисия. 
 
 
 

К О М И С И Я : 
 
 

 
Председател:    Румен Въков………………./п/             7 .Стефан Живков……………….…/п/ 
 
 
Членове:  1. Кина Николова…………./п/                         8. Калинка Лазарска   ……………../п/           
 
  
  2. Елица Петрова…………../п/                         9. Цветанка Милкова………………/п/ 
 
  
                          3. Марияна Кънева ………../п                         10. Неделчо Неделчев ………………/п/ 
 
 
                 4. Румен Пенев……………./п/                        11. Димитър Ботев……………….…./п/ 
 
 
                          5. Фахри Хюсеинов………./п                         12. Красимира Минкова………..….../п/ 
 
 
                          6.  Силвия Кирилова………/п/                        13. Идриз Халидов…………………./п/                           
   
                                    


