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ПРОТОКОЛ 
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади  

 
 

Днес, 29.04.2022 година в заседателната зала в сградата на общинска 

администрация гр. Годеч, на заключително заседание, комисията в състав: 

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП и 

Членове: 

Огнян Ненчев – юрист; 

Георги Стефанов – ст. експерт в дирекция АОФСД; 

Надя Симеонова Станкова –  ст. експерт в дирекция ТУЕП; 

Ани Йорданова Аспарухова – ст. експерт в дирекция СДОКМДТ, 

назначена със Заповед № РД-86/25.02.2022г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на 

Община Годеч, оправомощена със Заповед № 477/18.11.2019 г. на Кмета на Община 

Годеч, обработи подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на 

пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  

Всички членове на комисията съставиха и подписаха декларации по чл. 100, ал. 1 

от ППЗСПЗЗ, които предадоха на председателя на комисията. 

В дейността си комисията установи, че в срока по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в 

деловодството на община Годеч са подадени 48 /четиридесет и осем/ заявления на 45 

броя заявители /Приложение 1 от протокола/, по реда на тяхното входиране, както 

следва: 

№ заявител Вх.№ 
1 Николай Златев Иванов 94-Н-28/02.03.2022 
2 Алекс Н Трейд ЕООД 69-00-78/07.03.2022 
3 Михаил Бориславов Борисов 94-М-37/07.03.2022 
4 Кирил Младенов Йорданов 94-К-16/07.03.2022 
5 Кирил Младенов Йорданов 94-К-17/07.03.2022 
6 Емил Атанасов Ташев 94-Е-29/07.03.2022 
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7 Анелия Стоянова Ташева 94-А-54/07.03.2022 
8 Алекс Емилов Ташев 94-А-55/07.03.2022 
9 Асен Василев Асенов 94-А-56/07.03.2022 
10 Димитър Николаев Рангелов 94-Д-33/07.03.2022 
11 Нели Димитрова Николаева 94-Н-29/07.03.2022 
12 Василка Кирилова Велкова 94-В-49/07.03.2022 
13 Борис Николов Борисов 94-Б-19/07.03.2022 
14 Александър Пламенов Консулов 94-А-57/08.03.2022 
15 Николай Костадинов Симеонов 94-Н-31/08.03.2022 
16 Диана Василева Симеонова 94-Д-34/08.03.2022 
17 Василена Николаева Симеонова 94-В-50/08.03.2022 
18 Кристина Николаева Симеонова 94-К-17/08.03.2022 
19 Годеч Агро ЕООД 69-00-81/08.03.2022 
20 Клевър бизнес ЕООД  69-00-82/08.03.2022 
21 Слави Борисов Димитров 94-С-41/08.03.2022 
22 Даниела Стоянова Владимирова 94-Д-35/08.03.2022 
23 Николай Алеков Янузов 94-Н-32/08.03.2022 
24 Бисер Кръстанчов Симеонов 94-Б-20/09.03.2022 
25 Бисер Кръстанчов Симеонов 94-Б-21/09.03.2022 
26 Валери Борисов Милушев 94-В-52/09.03.2022 
27 Снежана Тодорова Иванова 94-С-43/09.03.2022 
28 Гроздан Величков Борисов 94-Г-19/10.03.2022 
29 Гроздан Величков Борисов 94-Г-20/10.03.2022 
30 Христо Димитров Бояджиев 94-Х-15/10.03.2022 
31 Вера Александрова Бояджиева 94-В-53/10.03.2022 
32 Борислав Кирилов Борисов 94-Б-22/10.03.2022 
33 Георги Александров Борисов 94-Г-21/10.03.2022 
34 Румен Благоев Станимиров 94-Р-20/10.03.2022 
35 Виктория Василева Станева 94-В-55/10.03.2022 
36 Емилия Рангелова Станоева 94-Е-31/10.03.2022 
37 Надежда Стефанова Павлова 94-Н-36/10.03.2022 
38 Любомир Костадинов Йорданов 94-Л-18/10.03.2022 
39 Емил Тодоров Димитров 94-Е-32/10.03.2022 
40 Екол Системс ООД 69.00-85/10.03.2022 
41 Кирил Иванов Кирилов 94-К-19/10.03.2022 
42 СТАБ 1 ЕООД 69.00-86/10.03.2022 
43 Катерина Петрова Петкова 94-К-20/10.03.2022 
44 Марио Илиянов Петков 94-М-41/10.03.2022 
45 Марио 2016 ЕООД 69.00-88/10.03.2022 
46 Илиян 2016 ЕООД 69.00-89/10.03.2022 
47 Илиян Томалилов Петков 94-И-24/10.03.2022 
48 Евдокия Крумова Стоянова 94-Е-33/10.03.2022 
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Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията и приложените към тях 

документи по реда на постъпването им в общинска администрация-Годеч. 

Всички заявления са подадени в срока по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, като се 

установиха следните несъответствия: 

1. В заявление № 69-00-78/02.03.2022г. на Алекс Н Трейд ЕООД е вписан обект, в който 

няма регистрирани животни; 

2. В заявление № 94-Е-29/07.03.2022г. на Емил Атанасов Ташев е посочен животновъден 

обект, който е закрит на 14.03.2022 г., за което Община Годеч е информирана с писмо 

вх. № 04-08-03/01.04.2022 г. от  Заместник – министър на Земеделието; 

3. В заявление № 94-А-54/07.03.2022г. на Анелия Стоянова Ташева е посочен 

животновъден обект, който е закрит на 14.03.2022 г., за което Община Годеч е 

информирана с писмо вх. № 04-08-03/01.04.2022 г. от  Заместник – министър на 

Земеделието; 

4. В заявление № 94-А-55/07.03.2022г. на Алекс Емилов Ташев е посочен животновъден 

обект, който е закрит на 14.03.2022 г., за което Община Годеч е информирана с писмо 

вх. № 04-08-03/01.04.2022 г. от  Заместник – министър на Земеделието; 

5. В заявление № 94-В-49/07.03.2022г. на Василка Кирилова Велкова е вписан обект, в 

който няма регистрирани животни; 

6. В заявление № 94-Д-35/08.03.2022г. на Даниела Стоянова Владимирова е посочен 

животновъден обект, който е закрит на 14.03.2022 г., за което Община Годеч е 

информирана с писмо вх. № 04-08-03/01.04.2022 г. от  Заместник – министър на 

Земеделието; 

7. В заявление № 94-Б-19/07.03.2022 г. на Борис Николов Борисов са вписани три 

животновъдни обекта; 

8. В заявление № 94-Д-33/ 07.03.2022 г. на Димитър Николаев Рангелов са вписани два 

животновъдни обекта; 

9. В заявление № 94-Е-31/ 10.03.2022 г. на Емилия Рангелова Станева са вписани два 

животновъдни обекта; 

10. В заявление № 94-Е-32/ 10.03.2022 г. на Емил Тодоров Димитров са вписани два 

животновъдни обекта; 

Комисията реши: 

       По т. 1 и т. 5 – да се уведомят горепосочените заявители и да се допълнят  

заявленията с постоянни животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни, на 

базата на които ще се разпределят пасища, мери и ливади от ОПФ в съответствие с 

изискванията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
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  По  т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 – Да се извърши разпределение за всеки обект, посочен в 

заявлението, съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

По т.2, т.3, т.4, т5. и т6. – да се уведомят горепосочените заявители и да се 

допълнят  заявленията с постоянни животновъдни обекти с регистрирани пасищни 

животни, на базата на които ще се разпределят пасища, мери и ливади от ОПФ в 

съответствие с изискванията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

Към останалите заявления са представени всички необходими документи и данни, 

според които заявителите са собственици и/или ползватели на животновъдни обекти на 

територията на Община Годеч с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, поради което Комисията пристъпи 

към тяхното разглеждане по същество. 

Съобразно посочените данни от заявителите и допълнителни данни от „Справка 

на животни в ОЕЗ“ от Регистър на животните и животновъдните обекти към 

26.04.2022г.- данни от справка в Електронен регистър – RegiX, за земеделските стопани, 

подали заявления за разпределение, се изготви ПРИЛОЖЕНИЕ-2 с всички данни, 

необходими за извършване на разпределението на пасищата, мерите и ливадите от 

общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти на 

територията на община Годеч и регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ – брой и вид пасищни животни, разпределение по обекти и земеделски стопани. 

В таблицата са отразени ЖЕ по официалната справка на БАБХ към 01.02.2022г., ЖЕ от 

заявленията, ЖЕ от RegiX към 26.04.2022 г. и броя на ЖЕ, на базата на които комисията 

ще разпределя ПМЛ.  

На заявителите собственици и/или ползватели на животновъдни обекти на 

територията на Община Годеч с пасищни животновъдни обекти, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, се предостави възможност да заявят 

желанията си за наемане на конкретни имоти от общинския поземлен фонд с начин на 

трайно ползване пасища, мери и ливади от обявения списък и към 26.04.2021 година в 

деловодството на Община Годеч бяха входирани исканията им.  

Комисията на база на сключените договори между Община Годеч и заявителите, 

описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 3, собствени или наети площи и „Справка на животни в ОЕЗ“ 

от Регистър на животните и животновъдните обекти към 26.04.2022г.- данни от справка в 

Електронен регистър – RegiX, за земеделските стопани, подали заявления за 

разпределение, определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 

от ЗСПЗЗ, обобщена в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Собствениците и ползвателите, на които ще се 
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разпределят пасища, мери и ливади от ОПФ, са описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 5, неразделна 

част от настоящия протокол. 

При определяне броя и вида на животинските единици за разпределението на 

площите е взето предвид заявените животни от заявлението, сравнено със „Справка на 

животни в ОЕЗ“ от Регистър на животните и животновъдните обекти към 26.04.2022г.- 

данни от справка в Електронен регистър – RegiX.  

При разпределението на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

комисията се е съобразила със следното: Приоритетно се разпределят ползваните от 

заявителите имоти с изтичащи договори през 2022г. Следва разпределение в землището, 

в което е регистриран съответният животновъден обект, комисията се съобразява с 

желанието на заявителя, като предимство се дава на стопаните с по-малък брой 

животински единици. При липса на достатъчно имоти с подходяща площ за 

разпределение в землището на животновъдния обект се разпределят имоти с по-голяма 

площ в съседните землища. 

Въз връзка с гореописаните изчисления и извършени служебни проверки на 

подадените заявления и писмено изразените желания за конкретни имоти за разпределяне, 

подадени от правоимащите лица с регистрирани животновъдни обекти, КОМИСИЯТА 

РАЗПРЕДЕЛЯ пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата 

на община Годеч, описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 6, неразделна част от настоящия протокол. 

   На следните заявители, собственици и/или ползватели на животновъдни обекти на 

територията на Община Годеч с пасищни животновъдни обекти, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, не се разпределят пасищата, мерите и 

ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи: 

1. На Кирил Младенов Йорданов, заявление вх. № 94-К-16/07.03.2022 г. и заявление 

вх. № 94-К-17/07.03.2022 г. не се разпределят имоти, тъй като няма регистрирани 

от посочените в заявленията вид пасищни животни. 

2. На Асен Василев Асенов, заявление вх. № 94-А-56/07.03.2022 г. не се разпределят 

имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати от 

ползваните от заявителя площи. 

3. На Димитър Николаев Рангелов, заявление вх. № 94-Д-33/07.03.2022 г.  не се 

разпределят имоти, поради факта, че допустимите площи за разпределение са 

достигнати от ползваните от заявителя площи. 

4.  На Нели Димитрова Николаева, заявление вх. № 94-Н-29/07.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, поради факта, че действащия Ж. О   представлява Ж. О – 

пасище и не отговаря на условията  съгласно § 2в., т. 2  от ЗСПЗЗ (Изм. - ДВ, бр. 
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42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) По смисъла на този закон: 2. 

"Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 

селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с 

начин на трайно ползване пасища и мери“ т.е. животновъдният обект попада в 

изрично предвиденото в закона изключение от определението за животновъден 

обект, а заявения постоянен животновъден обект е закрит на 14.03.2022 г., за 

което Община Годеч е информирана с писмо вх. № 04-08-03/01.04.2022 г. от  

Заместник – министър на Земеделието. В регистрираните постоянни обекти няма 

пасищни животни. 

5. На Александър Пламенов Консулов, заявление вх. № 94-А-57/08.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, поради факта, че постоянния животновъден обект е закрит на 

14.03.2022 г., за което Община Годеч е информирана с писмо вх. № 04-08-

03/01.04.2022 г. от  Заместник – министър на Земеделието, т. е. не отговаря на 

условието да има постоянен животновъден обект, регистриран от БАБХ.  

6. На Николай Костадинов Симеонов, заявление вх. № 94-Н-31/08.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати 

от ползваните от заявителя площи. 

7. На Христо Димитров Бояджиев, заявление вх. № 94-Х-15/10.03.2022 г.  не се 

разпределят имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати 

от ползваните от заявителя площи. 

8. На Румен Благоев Станимиров, заявление вх. № 94-Р-20/10.03.2022 г.   не се 

разпределят имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати 

от ползваните от заявителя площи. 

9. На Емилия Рангелова Станева, заявление вх. № 94-Е-31/10.03.2022г.  не се 

разпределят имоти, поради факта, че действащия Ж. О   представлява Ж. О – 

пасище и не отговаря на условията  съгласно § 2в., т. 2  от ЗСПЗЗ (Изм. - ДВ, бр. 

42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) По смисъла на този закон: 2. 

"Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 

селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с 

начин на трайно ползване пасища и мери“ т.е. животновъдният обект попада в 

изрично предвиденото в закона изключение от определението за животновъден 

обект. 

10. На Надежда Стефанова Павлова, заявление вх. № 94-Н-36/10.03.2022г. не се 

разпределят имоти, поради факта, че действащия Ж. О   представлява Ж. О – 
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пасище и не отговаря на условията  съгласно § 2в., т. 2  от ЗСПЗЗ (Изм. - ДВ, бр. 

42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) По смисъла на този закон: 2. 

"Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 

селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с 

начин на трайно ползване пасища и мери“ т.е. животновъдният обект попада в 

изрично предвиденото в закона изключение от определението за животновъден 

обект. 

11. На Катерина Петрова Петкова, заявление вх. № 94-К-20/10.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати 

от ползваните от заявителя площи. 

12. На Марио Илиянов Петков, заявление вх. №  94-М-41/10.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, тъй като в животинския обект на територията на Община 

Годеч няма регистрирани пасищни животни към 26.04.2022г. 

13. На Марио 2016 ЕООД, заявление вх. № 69-00-88/10.03.2022 г. не се разпределят 

имоти, тъй като в животинския обект на територията на Община Годеч няма 

регистрирани пасищни животни към 26.04.2022г. 

14. На Илиян 2016 ЕООД, заявление вх. № 69-00-89/10.03.2022 г. не се разпределят 

имоти, тъй като в животинския обект на територията на Община Годеч няма 

регистрирани пасищни животни към 26.04.2022г. 

15. На Илиян Томалилов Петков, заявление вх. № 94-И-24/10.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, тъй като допустимите площи за разпределение са достигнати 

от ползваните от заявителя площи. 

16. На Евдокия Крумова Стоянова, заявление вх. № 94-Е-33/10.03.2022 г. не се 

разпределят имоти, тъй като в животинския обект на територията на Община 

Годеч няма регистрирани пасищни животни към 26.04.2022г. 

 

   Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на 

необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата 

на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на 

територията на община Годеч.  

 

   На основание чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното 

разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска 

собственост, комисията предлага на зам.-кмета на Община Годеч да сключи договори за 
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наем за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г. с определените в 

протокола правоимащи лица, за всеки животновъден обект по отделно, след заплащане на 

годишна наемна цена, определена по пазарен механизъм.  

   Настоящият протокол да се публикува на официалната интернет страница на 

Община Годеч.  На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да бъде 

обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14- дневен срок от 

публикуването му пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, 

освен ако съдът разпореди друго. 

                        

                       Настоящия протокол се състави и подписа на 29.04.2022 година. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: ………/п/………….. 

 

                        инж. Ангел Ангелов 

 

Членове:  

               ……………/п/…………. 

Огнян Ненчев 

 

…………/п/………. 

                Надя Станкова 

 

  ……………/п/………….. 

                Георги Стефанов 

 

   …………/п/…………… 

                 Ани Аспарухова 


