
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и 

ливади  

 
 

 

         Днес, 08.04.2019 година в Заседателната зала на Общинска администрация град 

Костенец, ІV етаж, основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 от ППЗСПЗЗ, в 

изпълнение на решение № 29/21.12.2018 г. на Общински съвет – Костенец, се проведе 

първото заседание на комисия, назначена със заповед № РД-04-96/14.03.2019г. на 

Кмета на Община Костенец, в състав: 

1. инж. Генка Цветанова – Директор на дирекция „ТСУ” и правоспособен 

юрисконсулт  

2. Владислава Китова – началник отдел „Общинска собственост” 

3. Аксиния Николова – главен специалист „Общинска собственост” 

4. Зоя Николова – главен експерт ОС „Земеделие” 

5. Кметове и кметски наместници за съответното населено място: 

a. Любка Кацарова - Кмет на Кметство с. Костенец 

b. Атанас Йорданов - Кмет на с. Горна Василица, с.Долна Василица и                   

с. Голак,  

c. Стефан Йорданов – Кмет на с. Пчелин 

d. Георги Георгиев – кметски наместник на с.Очуша 

за разглеждане на подадени заявления по чл. 37и, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и 

окончателно разпределение на имоти – общинска собственост с НТП: пасища, мери и 

ливади определени с Решение № 29/21.12.2018г. на Общински съвет – Костенец за 

индивидуално ползване, между правоимащите лица, които имат животновъдни обекти 

с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Разпределението се извършва на основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в 

зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и 

ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 

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

категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 

производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 

дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, 

отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и 

"Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 

биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на 

хектар, независимо от категорията на имотите. 
 

Комисията установи, че са подадени 3 броя заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 

както следва: 

1. Заявление с вх. №94-В-74/07.03.2019г. от Васил Стайков Обретенов 

2. Заявление  с вх. №94-С-79/06.03.2019 г. от Стоян Ангелов Георгиев 

3. Заявление с вх. №94-И-68/06.03.2019г. от Иван Станков Бонзов 



1. Заявлението от Васил Стайков Обретенов е постъпило в срока по чл. 37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички изискуеми по закон 

документи. Заявителят притежава животновъден обект с регистрационен № 2048-0110 

в землището на село Пчелин, общ. Костенец, област Софийска, регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. Васил Стайков Обретенов 

притежава 152 / сто петдесет и две / броя овце за мляко над 12 месеца за мляко, което 

съгласно §2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ се приравнява на 22,8 / двадесет 

и две цяло и осем/ животински единици. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия 

има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на до 342,00 дка от I 

– VII категория и/или 684,00 дка от VIII – X категория. До момента заявителят има 

сключен договор № 210-VII от 15.05.2015г. за наем на земеделска земя от ОПФ с 

НТП:пасища, мери и ливади, който изтича на 30.09.2020; договор №285–VII от 

18.05.2016г., който изтича на 30.09.2021 и договор №368 –VІІ от 28.07.2017г., който 

изтича на 30.09.2023г., и към който има подадено заявление с вх. №94-В-

133/04.05.2018г. за прекратяване на договора по отношение на следните имоти: 

№000255; №000287; №000310; №000327; №000329; №003076; №009035; №011036; 

№013050; №013054; №015001; №042027; №042311; №053005; №054032. На основание 

чл.20а изречение второ от ЗЗД, чл.14 от договора за наем е сключен анекс 

№1/16.07.2018г., поради това, че изброените имоти са силно залесени. Същите имоти 

остават свободни и не следва да бъдат разпределени отново на това лице. Заявителят 

ползва имоти от ОПФ с НТП: пасища, мери и ливади в размер на 243,093 дка, 

разпределени както следва: 220,643  дка от I - VII категория и/или 22,45 дка от VIII – X 

категория (приравнени към 22,45 * 0,5 = 11,225 дка или общо 231,868 дка приравнени 

от I - VII категория). Заявителят ползва лични имоти с НТП: пасища, мери и ливади в 

размер на 72,251 дка, от които 60,302 дка от I-VII категория и 11,949 дка от VIII – X 

категория / приравнени от І-VІІ 11,949 * 0,5 = 5,974 дка/. Общо заявителят ползва и 

притежава на правно основание пасища, мери и ливади в размер 298,144 дка. 

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в землището на с. 

Пчелин комисията следва да предостави на заявителя до 342,00 дка от I-VII 

категория и до 684,00 дка до VIII – X категория. Имайки предвид притежаваните и 

ползваните на правно основание пасища, мери и ливади площ размер на 298,144 

дка правоимащия има право да получи от разпределените пасища, мери и ливади 

в размер на 43,856 дка от I – VII категория. Комисията предлага на Васил Стайков 

Обретенов да бъдат предоставени допълнително: от имот № 000248, целият с площ 

от 25,408 дка се предоставят 13,188 дка допустим слой и 7,689 дка недопустим слой, 

като общата площ на предоставените имоти е 43,856 дка. 
 

 

Масив, 

имот  

Площ в дка НТП Категория Местност 

000248 20,877 Пасище, мера VI Парда 

000249 10,281 Пасище, мера VI Парда 

045001 12,698 Пасище, мера VII и VIII Есекийски валог/Казана 

Общо:  40,997 дка от I – VII категория и 2,859 дка от VIII – X категория / приравнени от 

І-VІІ 2,859 * 0,5 = 1,430 дка/ 

 Общо предоставени: 43,856 дка 

        

 

   2. Заявлението от Стоян Ангелов Георгиев е постъпило в срока по чл. 37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същата представи всички изискуеми по закон 

документи. Заявителят притежава животновъден обект с регистрационен №  

2489400001 / 2034-0095 / в землището на село Долна Василица, община Костенец, 

област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Стоян Ангелов Георгиев притежава 197 / сто деветдесет и седем / броя кози за 

мляко, които са на възраст над 12 месеца, което съгласно §2з от Допълнителните 



разпоредби на ЗСПЗЗ се приравнява на 29,55 / двадесет и девет цяло петдесет и пет / 

животински единици. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да 

получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на до 443,25 дка от I - VII 

категория и/или  886,50 дка от VIII – X категория. До момента заявителят има 

сключен договор № 219-VII от 15.05.2015г. за наем на земеделска земя от ОПФ с 

НТП:пасища, мери и ливади, който изтича на  30.09.2020г. и договор № 309-VII от 

25.06.2016г. за наем на земеделска земя от ОПФ с НТП:пасища, мери и ливади, който 

изтича на  30.09.2021г. Заявителят ползва имоти от ОПФ с НТП: пасища, мери и ливади 

в размер на 312,851 дка, разпределени както следва: 90,499  дка от I - VII категория 

и/или 222,352 дка от VIII – X категория (приравнени към 222,352 * 0,5 = 111,176 дка 

или общо 201,675 дка приравнени от I - VII категория). Заявителят ползва лични имоти 

с НТП: пасища, мери и ливади в размер на 9,532 дка, от които 2,904 дка от I-VII 

категория и 6,628 дка от VIII – X категория / приравнени от І-VІІ 6,628 * 0,5 = 3,314 

дка/. Общо заявителят ползва и притежава на правно основание пасища, мери и ливади 

в размер 207,893 дка. 

            При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в землището 

на село Долна Василица, комисията следва да предостави на заявителя до 443,25  

дка от I – VII категория и/или  до 886,50  дка VІІІ – Х категория.  Имайки предвид 

притежаваните и ползваните на правно основание пасища, мери и ливади площ в 

размер на 207,893 дка правоимащия има право да получи от разпределените 

пасища, мери и ливади в размер на 235,357 дка от I – VII категория. Комисията  

предлага на Стоян Ангелов Георгиев да бъдат предоставени допълнително 

следните имоти, като общата площ на предоставените имоти е  235,346 дка: 

   

Масив, 

имот  

Площ в дка НТП Категория Местност 

008011 15,276 пасище, мера IX Юрта 

010008 1,843 пасище, мера IX Росолите/Док. Преслап 

010018 1,566 пасище, мера IX Росолите/Док. Преслап 

010034 1,302 пасище, мера IX Росолите/Док. Преслап 

010036 9,656 пасище, мера IX Росолите/Док. Преслап 

010048 1,648 пасище, мера IX Росолите/Док. Преслап 

011037 1,139 пасище, мера IX Дома 

012001 31,083 пасище, мера IX Маркови ниви 

014002 1,528 пасище, мера IX Кольова нива 

017007 9,208 пасище, мера IX Старата сея 

018017 4,095 пасище, мера IX Димирица 

018027 1,800 пасище, мера IX Димирица 

018029 2,321 пасище, мера IX Димирица 

019035 2,610 пасище, мера IX Кръстопътя 

025059 1,061 пасище, мера IX Гробищата 

026003 27,073 пасище, мера IX Орничето 

026016 2,459 пасище, мера IX Орничето 

026041 1,330 пасище, мера IX Орничето 

026092 6,643 ливада IX Орничето 

040002 5,535 пасище, мера IX Градището 

042034 3,619 пасище, мера IX Голата бърчина 

043011 3,391 пасище, мера IX Костадиново гумно 

043012 4,195 пасище, мера IX Костадиново гумно 

043021 1,563 пасище, мера IX Костадиново гумно 

044027 3,433 ливада IX Говедарника 

044045 19,868 пасище, мера IX Говедарника 

048002 1,206 пасище, мера IX около мах. Гергичка 

050047 4,275 пасище, мера Х Ладжовица/ Куртовците 

050042 3,499 пасище, мера Х Ладжовица/ Куртовците 



059044 13,883 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

059052 4,343 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

059066 7,589 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

059083 1,795 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

059085 3,472 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

059093 6,588 пасище, мера IX Парчетата/Рад. валог 

060017 0,576 пасище, мера VII Брега 

060019 1,415 пасище, мера VII Брега 

061039 1,769 пасище, мера IX Гьошев валог 

076090 4,114 ливада Х Около м. Трите къщи 

076113 8,564 пасище, мера Х Около м. Трите къщи 

080012 2,874 пасище, мера IX Търницата 

092008 4,139 ливада VI Полето 

Общо: 6,130  дка от I – VII категория и 229,216 дка от VIII – X категория / приравнени от І-
VІІ 229,216 * 0,5 = 114,608 дка/ 

 Общо предоставени: 235,346 дка 

    

   3. Заявлението от Иван Станков Бонзов е постъпило в срока по чл. 37и, ал.5 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички изискуеми по закон 

документи. Заявителят притежава животновъден обект с регистрационен № 3891670081 

/2042–0505/ в землището на село Костенец, Община Костенец, област Софийска,  

регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Иван Станков 

Бонзов притежава 119 / сто и деветнадесет  / броя овце за мляко, които са на възраст 

над 12 месеца, което съгласно §2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ се 

приравнява на 17,85 / седемнадесет цяло и осемдесет и пет / животински единици. 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер на до 267,75 дка от I - VII категория и/или 535,50 дка от 

VIII – X категория. Заявителят ползва лични имоти с НТП: пасища, мери и ливади в 

размер на 8,80 дка, които са от I-VII категория.  
          При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в землището 

на село Костенец, комисията следва да предостави на заявителя до 267,75 дка от I 

– VII категория и/или 535,50  дка от VІІ до Х категория. Имайки предвид 

притежаваните и ползваните на правно основание пасища, мери и ливади в 

размер на 8,80 дка правоимащия има право да получи от разпределените пасища, 

мери и ливади площ в размер на 258,95 дка от I – VII категория. Комисията 

предлага на Иван Станков Бонзов да бъдат предоставени следните имоти, като  

общата площ на предоставените имоти е 167,346 дка. 

 

Масив, имот Площ в дка НТП Категория Местност 

184039 2,635 Ливада V Малиново дрене 

185016 8,037 Ливада V Потока 

185026 2,645 Ливада V Потока 

185046 2,070 Ливада V Потока 

187050 5,204 Ливада V Стубела 

187053 1,883 Ливада V Стубела 

187057 5,128 Ливада V Стубела 

189004 1,632 Ливада V Стубела 2 

189008 0,912 Ливада V Стубела 2 

189015 0,904 Ливада V Стубела 2 

189036 0,749 Ливада V Стубела 

190009 5,439 Ливада V Стубела 3 

190045 8,230 Ливада V Стубела 3 

190049 4,741 Ливада V Стубела 3 

191015 10,747 Ливада V Стубела 4 



191016 4,582 Ливада V Стубела 4 

191019 2,135 Ливада V Стубела 4 

191043 6,836 Ливада V Стубела 4 

191054 14,00 Ливада V Асанови могили 

194017 3,752 Ливада V Асанови могили 

194028 2,279 Ливада V Асанови могили 

194032 1,596 Ливада V Асанови могили 

196009 2,470 Ливада V Асанови могили 

196040 3,729 Ливада V Асанови могили 

197005 4,217 Ливада V Потока 

198005 4,043 Ливада V Видните 

207018 1,280 Ливада V Голачела 

207027 1,006 Ливада V Голачела 

208042 1,260 Ливада V Голачела 

208048 3,323 Ливада V Голачела 

208055 13,232 Ливада V Голачела 

210037 2,880 Ливада V Голачела 

210061 3,840 Ливада V Голачела 

210064 6,265 Ливада V Голачела 

210067 5,601 Ливада V Голачела 

210073 3,718 Ливада V Голачела 

258006 8,158 Ливада VI Смилови ливади 

486037 6,188 Пасище, мера V Йоневски ливади 

Общо: 167,346 дка от I - VII категория   

 

С 8 гласа „За” и 0 гласа – Против комисията приема Решенията. 

Настоящият протокол да се обяви в кметствата на съответните землища и да се 

публикува на интернет страницата на Община Костенец. Същият може са бъде 

обжалван по отношение на площта на разпределените имоти, в 14 – дневен срок пред 

Районен съд – гр. Ихтиман. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен 

ако съдът не постанови друго. 

 

КОМИСИЯ:  

1. инж. Генка Цветанова – Директор на дирекция „ТСУ” и правоспособен 

юрисконсулт  

2. Владислава Китова – началник отдел „Общинска собственост” 

3. Аксиния Николова  – главен специалист „Общинска собственост” 

4. Зая Николова – главен експерт ОС „Земеделие” 

5. Любка Кацарова – Кмет на Кметство с. Костенец 

6. Атанас Йорданов - Кмет на с. Горна Василица, с.Долна Василица и                                                                                                            

с. Голак  

7. Стефан Йорданов – Кмет на с. Пчелин 

8. Георги Георгиев – кметски наместник на с.Очуша 

 
 


