
 
УТВЪРДИЛ: 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

/КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ/ 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

П Р О Т О К О Л    

 

по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади  
 

 

        Днес, 15.03.2021 година в Заседателната зала на Общинска администрация – 

Костенец, ІV етаж, на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и във връзка с чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД-

04-95/11.02.2021 година на Кмета на Община Костенец, в състав: 

 

1. Владислава Китова – началник отдел „Общинска собственост” 

2. Аксиния Николова  – главен специалист „Общинска собственост” 

3. Мариета Трендафилова – юрисконсулт към Община Костенец 

4. Представител на  Общинска служба „Земеделие” 

       5.   Кметове и кметски наместници за съответното населено място : 

a. Любка Кацарова – Кмет на Кметство село Костенец 

b. Атанас Йорданов – Кметски наместник на село Горна Василица, село 

Долна Василица и село Голак 

c. Живко Петров – Кметски наместник на село Пчелин 

d. Иван Стойчев – Кметски наместник на село Очуша и село Подгорие 

за извършена проверка на всички сключени договори за наем на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд.   

 Комисията извърши проверка по спазване на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключени договори за 

наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд въз основа на официална 

справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните: 

Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани животновъдни 

обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти, утвърдена със 

Заповед № РД-11-282/09.02.2021 г. на изпълнителния директор на Българска агенция 

по безопасност на храните и „справка с детайли за наети площи (пасища, мери и 

ливади) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България” 

публикувана в средата за между регистров обмен (RegiX). При проверката комисията 

установи, следното: 

1. По сключен договор с рег. № 519, т.VІІ /29.06.2020г. между Община Костенец 

и МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАРАНДАШЕВА – животновъден обект 2042 – 

0694 село Костенец 

Брой животни  Обща допустима 

площ – дка 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

66 броя овце 254,250 дка 55,902 дка 198,348 дка 

47 броя овце-

автохтонни 

   

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 



регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл.37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 66 броя овце над 12 месеца и 47 броя овце – 

автохтонни над 12 месеца съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. 

на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

официална справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани 

животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договор с рег. № 519, т.VІІ /29.06.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

2. По сключени договори с рег. № 526, т.VІІ/06.07.2020г. и  рег. № 303, 

т.VІІ/20.05.2016г. между Община Костенец и ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЦЕВ– 

животновъден обект 2042 – 0918 село Костенец 

 

Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

48 броя овце 108,000 дка 95,098 дка 12,902 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 48 броя овце съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

Договори с рег. № 526, т.VІІ/06.07.2020г. и  рег. № 303, т.VІІ/20.05.2016г. не 

подлежат на корекция или прекратяване.  



 

3. По сключен договор с рег. № 535, т.VІІ /14.07.2020г. между Община Костенец 

и ДИМИТЪР СТАНКОВ РАЙЧЕВ– животновъден обект 2042 – 0513 село 

Костенец 

 

 Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем – дка  

169 броя овце 380,000 дка 142,000 дка 237,794 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 169 броя овце съгласно утвърдена със Заповед №  

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед №  РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

Договор с рег. № 535, т.VІІ /14.07.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

4. По сключени договори с рег. № 531, т.VІІ /07.07.2020г. и с рег. № 304, т.VІІ 

/20.05.2016г. между Община Костенец и ЛЮБОМИР КАЛИНОВ ДИМОВ– 

животновъден обект 2042 – 0390 село Костенец 

 

  Брой животни  Обща допустима 

площ – дка - 1 до 

7 категория 

Отдадени под 

наем зем.земя – 

дка  

Остава за отдаване под 

наем - дка 

45 броя овце 101,250 дка 663,950 дка - 562,700 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 45 броя овце съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 



регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Налице са условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. Не са спазени условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Правоимащото лице притежава и 

ползва на правно основание пасища, мери и ливади в по- голям размер от този, който 

има право да му се разпредели съгласно чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

Договори с рег. № 531, т.VІІ /07.07.2020г. и с рег. № 304, т.VІІ /20.05.2016г. 

подлежат на прекратяване, считано от 30.09.2021г. 

 

5.  По сключени договори с рег. № 527, т.VІІ /06.07.2020г. и с рег. № 291, т.VІІ 

/19.05.2016г.  между Община Костенец и НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАВЛАКОВ– 

животновъден обект 2042 – 0510 село Костенец 

 

Брой животни – 

1 бр. 

Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя – дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

138 броя овце 310,500 дка 147,325 дка 162,675 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 138 броя овце съгласно утвърдена със Заповед № 

№ РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед №  РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

 

Договори с рег. № 527, т.VІІ /06.07.2020г. и с рег. № 291, т.VІІ /19.05.2016г. не 

подлежат на корекция или прекратяване.  

 

6. По сключени договори с рег. № 528, т.VІІ /06.07.2020г.  и с рег. № 292, т.VІІ 

/19.05.2016г. между Община Костенец и ВАЛЕРИ ИВАНОВ КАВЛАКОВ– 

животновъден обект 2042 – 0511 село Костенец 



 

  Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя – дка  

Остава за отдаване 

под наем – дка 

137 броя овце 317,250 дка 251,545 65,705 дка 

4 кози    

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдният обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 137 броя овце майки над 12 месеца и 4 броя кози 

майки над 12 месеца съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните: 

Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани животновъдни 

обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 528, т.VІІ /06.07.2020г.  и с рег. № 292, т.VІІ /19.05.2016г. не 

подлежат на корекция или прекратяване.  

 

7. По сключени договори с рег. № 529, т.VІІ /06.07.2020г. и с рег. № 310, т.VІІ 

/27.05.2016г. между Община Костенец и СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 

НАДЖАКОВ– животновъден обект 2042 – 0389 село Костенец 

    

Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

46 броя овце 108,000 дка 140,098 дка - 32,098 дка 

2 брой коза    

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броят на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 46 броя овце и 2 брой коза съгласно утвърдена със 

Заповед № № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

 



Налице са условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. Не са спазени условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Правоимащото лице притежава и 

ползва на правно основание пасища, мери и ливади в по- голям размер от този, който 

има право да му се разпредели съгласно чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в съответното землище, съгласно утвърдена със Заповед № № РД-11-

282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните официална справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. 

в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните. 

Договори № 529, т.VІІ /06.07.2020г. и с рег. № 310, т.VІІ /27.05.2016г. подлежат 

на корекция. Отдадените имоти следва да се намалят с 32,098 дка, за да бъдат 

спазени условията на чл.37и от ЗСПЗЗ. 
 

8. По сключен договор с рег. № 294, т.VІІ /19.05.2016г. между Община Костенец 

и ИВАЙЛО КИРИЛОВ МАТРАЧИЙСКИ – животновъден обект 2042 – 0355 

село Костенец 

 

Брой животни  Обща допустима 

площ – дка 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

9 броя коне 135,000 93,589 41,411 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 9 броя коне съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договор с рег. № 294, т.VІІ /19.05.2016г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

9. По сключен договор с рег. № 298, т.VІІ /19.05.2016г. между Община Костенец 

и ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА МИЛИКИНА – животновъден обект 2042 – 0223 

село Костенец 

 

Брой животни  Обща допустима Отдадени под наем Остава за отдаване 



площ – дка – 1 до 7 

категория 

зем.земя - дка  под наем - дка 

29 броя коне 435,000 дка 243,469 дка 191,531 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 29 броя коне съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договор с рег. № 298, т.VІІ /19.05.2016г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

10. По сключен договор с рег. № 523, т.VІІ /02.07.2020г. между Община Костенец 

и НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ– животновъден обект 2046 – 1050 село 

Горна Василица 

  

     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

171 броя овце 439,750 дка 119,014 дка 320,736 дка 

2 говеда    

1 кон    

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 171 броя овце; 2 броя говеда и 1 брой кон 

съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор 

на Българска агенция по безопасност на храните официална справка за всички 

регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици 

или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански 

животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  



Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договор с рег. № 523, т.VІІ /02.07.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

11. По сключен договор с рег. № 525, т.VІІ /03.07.2020г. между Община Костенец 

и КАТЯ АТАНАСОВА КАРАВУКОВА– животновъден обект 2046 – 0144 село 

Горна Василица 

 

    Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

7 броя говеда 331,250 дка 311,382 дка 19,868 дка 

85 броя овце    

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 7 броя говеда и 85 броя овце съгласно утвърдена 

със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договор с рег. № 525, т.VІІ /03.07.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

12. По сключен договор с рег. № 524, т.VІІ /02.07.2020г. между Община Костенец 

и ДЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СПАСОВА– животновъден обект 2035 – 0004  

град Момин Проход 

 

    Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 – 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

2 броя говеда 88,750 дка 80,276 8,474 дка 

1 кон    

15 броя овце    

  

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 



регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 2 броя говеда; 1 брой кон и 15 броя овце, от които: 

10 броя овце над 12 месеца и 5 броя овце – автохтонни породи над 12 месеца съгласно 

утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните официална справка за всички 

регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици 

или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански 

животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

Договор с рег. № 524, т.VІІ /02.07.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

13. По сключен договор с рег. № 521, т.VІІ /30.06.2020г. между Община Костенец 

и ВЕЛКА СТАНКОВА ГЕРДЖИКОВА – животновъден обект 2042 – 0702  

град Костенец 

 

    Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване  

под  наем - дка 

113 броя овце 254,250 дка 137,480 дка 116,770 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 6 броя говеда и 113 броя овце съгласно утвърдена 

със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 



Договор с рег. № 521, т.VІІ /30.06.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

14. По сключени договори с рег. № 532, т.VІІ /08.07.2020г., с рег. № 285, т.VІІ 

/18.05.2016г., с рег. № 368, т.VІІ /28.07.2017г. и рег. № 470, т. VІІ/13.05.2019г. 

между Община Костенец и ВАСИЛ СТАЙКОВ ОБРЕТЕНОВ– животновъден 

обект 2048 – 0110  село Пчелин 

 

Брой животни  Обща допустима 

площ – дка - 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

132 броя овце 297,000 дка 245,925 дка  51,075 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 132 броя овце съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 532, т.VІІ /08.07.2020г., с рег. № 285, т.VІІ /18.05.2016г., с рег. 

№ 368, т.VІІ /28.07.2017г.,  рег. № 470, т. VІІ/13.05.2019г.  не подлежат на корекция 

или прекратяване.  

 

15. По сключени договори с рег. № 284, т.VІІ /18.05.2016г., с рег. № 356, т.VІІ 

/06.07.2017г.  между Община Костенец и ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЧОЛАКОВ– 

животновъден обект 2046 – 1051 село Горна Василица 

 

Брой животни  Обща допустима 

площ - дка 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

344 броя овце 774 дка 226,318 дка 547,682 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 344 броя овце съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 



февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021 г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 284, т.VІІ /18.05.2016г., с рег. № 356, т.VІІ /06.07.2017г.  не 

подлежат на корекция или прекратяване.  

 

16. По сключени договори с рег. № 534, т.VІІ /13.07.2020г., с рег. № 309, т.VІІ 

/26.05.2016г. и рег. № 471, т.VІІ /14.05.2019г. между Община Костенец и 

СТОЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ– животновъден обект 2034 – 0095 село Долна 

Василица 

 

    Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

206 броя кози 463,500 дка 453,499 дка 10,001 дка 

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 206 броя кози съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 534, т.VІІ /13.07.2020г., с рег. № 309, т.VІІ /26.05.2016г.,  рег. 

№ 471, т.VІІ /14.05.2019г.  не подлежат на корекция или прекратяване.  

 

17. По сключени договори с рег. № 534, т.VІІ /13.07.2020г. и с рег. № 299, т.VІІ 

/19.05.2016г. между Община Костенец и ЕМИЛ ВАСИЛЕВ БАЧКОВ– 

животновъден обект 2048 – 0066  село Пчелин 

 

 



    Брой животни 

– 1 бр. 

Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка  

249 броя овце 916,000 762,430 153,570 

23 броя кози    

18 броя говеда     

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 249 броя овце над 12 месеца, 23 броя кози над 12 

месеца; 18 броя говеда, от които: 7 броя говеда от 6 до 24 месеца - месо и 11 броя 

говеда над 24 месеца - месо съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. 

на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

официална справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани 

животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 534, т.VІІ /13.07.2020г. и с рег. № 299, т.VІІ /19.05.2016г.  не 

подлежи на корекция или прекратяване.  

 

18. По сключени договори с рег. № 296, т.VІІ /19.05.2016г.;  с рег. № 413, т.VІІ 

/20.06.2018г. и № 539, т. VІІ/ 23.07.2020г. между Община Костенец и ГЕОРГИ  

ТОДОРОВ  ТОДОРОВ– животновъден обект 2049 – 0001  село Очуша 

 

   Брой животни  Обща допустима 

площ – дка – 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

46 броя говеда 1254,000 дка 272,253 дка 981,747 дка 

184 броя овце    

  

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 184 броя овце и 46 броя говеда, от които 10 броя 

говеда от 6 до 24 месеца – месо и 36 броя говеда мад 24 месеца - месо съгласно 

утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните официална справка за всички 

регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици 



или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански 

животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 296, т.VІІ /19.05.2016г.;  с рег. № 413, т.VІІ /20.06.2018г. и № 

539, т. VІІ/ 23.07.2020г. не подлежат на корекция или прекратяване.  

 

19. По сключени договори с рег. № 522, т.VІІ /01.07.2020г., с рег. № 302, т.VІІ 

/19.05.2016г. и  с рег. № 414, т.VІІ /21.06.2018г. между Община Костенец и 

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕТРАЧКОВ– животновъден обект 2049 – 0119  село 

Подгорие 

 

     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

4 броя говеда 165,500 дка 138,684 26,816 дка 

38 броя овце    

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 38 броя овце над 12 месеца и 4 броя говеда над 24 

месеца - месо съгласно утвърдена със Заповед №  РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани 

животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 522, т.VІІ /01.07.2020г., с рег. № 302, т.VІІ /19.05.2016г. и  с 

рег. № 414, т.VІІ /21.06.2018г. не подлежат на корекция или прекратяване.  

 

20. По сключен договор  с рег. № 416, т.VІІ /27.06.2018г. между Община Костенец 

и СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА МАНДЖУКОВА– животновъден обект 2034 – 

0001  село Долна Василица 

 

     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 



категория 

0 0 1,919 дка - 1,919 дка 

 

 Налице са условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на регистрираните 

пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по – малък от броя им към 

сключването на договора за наем. 

 

Налице са условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни 

селскостопански животни, съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. 

на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

официална справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните: 

Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани животновъдни 

обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Договор с рег. № 416, т.VІІ /27.06.2018г. подлежи на прекратяване. 

 

21. По сключен договор с рег. № 417, т.VІІ /27.06.2018г. между Община Костенец 

и БОГОМИЛ НЕЙКОВ ИВАНОВ– животновъден обект 2049 – 0167  село 

Очуша 

     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

2 броя говеда 1674,000 дка 412,299 дка 1261,701 дка 

118 броя биволи    

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 2 броя говеда над 24 месеца – мляко и 118 броя 

биволи, от които: 21 броя биволи от 6 до 24 месеца и 97 броя биволи над 24 месеца 

съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор 

на Българска агенция по безопасност на храните официална справка за всички 

регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици 

или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански 

животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

Договор с рег. № 417, т.VІІ /27.06.2018г. не подлежи на корекция или 

прекратяване.  

 

22. По сключени договори с рег. № 469, т.VІІ /13.05.2019г. и рег. № 475, т.VІІ/ 

27.05.2019г. между Община Костенец и Иван Станков Бонзов – животновъден 

обект 2042 – 0505  село Костенец 



 

     Брой животни  Обща допустима 
площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 
зем.земя - дка  

Остава за отдаване 
под наем - дка 

116 броя овце 267,750 дка 267,513 дка 0,237 дка 

3 броя кози    

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 116 броя овце и 3 броя кози съгласно утвърдена 

със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните: Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 469, т.VІІ /13.05.2019г. и рег. № 475, т.VІІ/ 27.05.2019г. не 

подлежат на корекция или прекратяване.  

 

23. По сключен договор с рег. № 533, т.VІІ /09.07.2020г. между Община 

Костенец и Виолета Стоянова Лазарова – животновъден обект 2048 – 0998  село 

Пчелин 

 
     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 
категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка  

Остава за отдаване 

под наем - дка 

50 броя кози 112,500 дка 79,665 дка 32,835 дка 

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 50 броя кози над 12 месеца съгласно утвърдена 

със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  



Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г.  на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

Договори с рег. № 533, т.VІІ /09.07.2020г. не подлежат на корекция или 

прекратяване. 

24. По сключен договор с рег. № 520, т.VІІ /29.06.2020г. между Община 

Костенец и Димитър Петров Тодоров – животновъден обект 2048 – 1003  село 

Пчелин 

     Брой животни  Обща допустима 
площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 
зем.земя - дка – 1 до 

7 категория 

Остава за отдаване 
под наем - дка 

24 броя коне 360,000 дка 223,675 136,325 

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 24 броя коне съгласно утвърдена със Заповед № 

РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви 

февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г.  на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

Договор с рег. № 520, т.VІІ /29.06.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване. 

25. По сключен договор с рег. № 537, т.VІІ /14.07.2020г. между Община 

Костенец и Ерика Найденова Тошкова – животновъден обект 2048 – 1004  село 

Пчелин 

      

     Брой животни  Обща допустима 
площ – дка- 1 до 7 

категория 

Отдадени под наем 
зем.земя - дка – 1 до 

7 категория 

Остава за отдаване 
под наем - дка 

21 броя коне 405,000 дка 225, 000 дка 180,000 дка 

6 броя мулета    

 

 Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 21 броя коне и 6 броя мулета съгласно утвърдена 



със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните официална справка за всички регистрирани към 1-

ви февруари 2021г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция 

по безопасност на храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на 

регистрирани животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в 

животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г.  на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

Договор с рег. № № 537, т.VІІ /14.07.2020г. не подлежи на корекция или 

прекратяване. 

26. По сключен договор с рег. № 530, т.VІІ /06.07.2020г. между Община 

Костенец и Ангел Лукайчов Кирилов – животновъден обект 2048 – 0973  село 

Пчелин 
     Брой животни  Обща допустима 

площ – дка- 1 до 7 
категория 

Отдадени под наем 

зем.земя - дка – 1 до 
7 категория 

Остава за отдаване 

под наем - дка 

87 броя овце 218,250 222,915 - 4,665 

10 броя кози    

 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, а именно: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни не е с над 30 на сто по – малък от 

броя им към сключването на договора за наем. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. В животновъдния обект има регистрирани пасищни 

селскостопански животни, които са 87 броя овце на възраст над 12 месеца и 10 броя 

кози на възраст над 12 месеца, съгласно утвърдена със Заповед № РД-11-

282/09.02.2021г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните официална справка за всички регистрирани към 1-ви февруари 2021г. в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните:Животновъдни обекти; Собственици или ползватели на регистрирани 

животновъдни обекти; Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Спазени са условията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Не са налице условията на чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Не е заличена регистрацията на животновъдния 

обект в землището, съгласно утвърдената със Заповед № РД-11-282/09.02.2021г.  на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните официална 

справка за всички регистрирани обекти към 1-ви февруари 2021г. в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

    Договор с рег. № 530, т.VІІ /06.07.2020г. подлежи на корекция. Отдадените 

имоти следва да се намалят с 4,665 дка, за да бъдат спазени условията на чл.37и 

от ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

 



Протоколът от проверката ще бъде обявен на информационното табло в 

административната сграда на Община Костенец и на интернет страницата на 

общината. В три дневен срок от обявяването му всички ползватели, които не 

отговарят на изискванията ще бъдат уведомени писмено. Протоколът може да се 

обжалва в 14-дневен срок пред Районен съд град Ихтиман. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола,освен ако съдът разпореди друго.   

 

 

КОМИСИЯ:  

1. Владислава Китова – началник отдел „Общинска собственост”/ ………./ 

2. Аксиния Николова  – главен специалист „Общинска собственост”/……../ 

3. Мариета Трендафилова – юрисконсулт към Община Костенец 

4.  Представител на Общинска служба „Земеделие” /………../ 

5.  Любка Кацарова – Кмет на Кметство с. Костенец /………../ 

6. Атанас Йорданов - кметски наместник на с. Горна Василица, с.Долна Василица 

и  с. Голак/………../ 

7. Живко Петров – кметски наместник на с. Пчелин /………./ 

8. Иван Стойчев – кметски наместник на с.Очуша и с.Подгорие /………../ 


