
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието ,храните и горите 

Областна дирекция „Земеделие" - София област 

Общинска служба по земеделие - Костенец 

ГРАФИК 

За провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със 
сключване на споразумения или служебно разпределение на масиви за ползване между 
собственици и /или ползватели на земеделски земи за стопанката 2021-2022 година за 
землищата на община КОСТЕНЦ и офис ДОЛНА БАНЯ: 

ДАТА ИЧА<;НА 
ОБЩИНА МЯСТО НА СРЕЩАТА 

ЗАСЕДАНИЯТА 
05.082021г. - 14.00 ЧАСА. КОСТЕНЕЦ ОСЗКОСТЕНЕЦ 
18.08.2021г. -14.00 ЧАСА 
25.08.2021г. -14.00 ЧАСА 
05.08.2021г. - 14:00 ЧАСА ДОЛНА БАНЯ ОСЗ КОСТЕНЕЦ 
18.08.2021г. -14.00 ЧАСА 
25.08.2021г. -14.00 ЧАСА 

За всяко землище са планирани по три редовни заседания на комисията, като задачата 
на всяко заседание е както следва: 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: 
1. Предоставяне на предварителен регистър, карта на масивите и друга

документация, от ОСЗ Костенец, съгласно чл.72, ал.9 от ППЗСПЗЗ.
2. Определяне масивите за ползване, изготвя карта на масивите за ползване и

регистър на имотите към нея.
3. Изготвя регистър на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ : 
1. Участват всички собственици и ползватели заявили желание за участие в

споразумение.
2. Комисията предава на определ�н от участниците представител за всяко'землище

изходните материали, необходими за изготвяне на доброволното споразумение
за землището и определя срок за предаването му.

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Приемане на сключените доброволни споразумения.
2. Приемане на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на

споразумението.

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ ПРИ СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Срок за провеждане на заседанието от 30.08.2021г. до 15.09.2021г. 

гр. Косrенец, ул. "Иван Вазов" №2
Тел: 07142 9376 Факс: 07142 9283, е-поща: os_zg_kostenec@abv.bg 



1. Служебно разпределение на масивите за ползване в срок до 15.09.2021 г.
2. Изготвя доклади до Директора на областна дирекция „Земеделие" София област.

Заседанията на комисията са публични и тях могат да присъстват представители
на собствениците, ползватели и други заинтересовани лица. 

Настоящия график със заседанията на комисията, да се разгласи съгласно 
изискванията на чл. 726, ал.4 от ППЗСПЗЗ. 

БОРИ С Р АДОСЛАВО 
Началник на общинска eл-1;:№Qltlfl 

Костенец 


