
 

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на 

територията на община Сандански 

 

         Днес на 29.06.2021 г. в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на 

основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 100, ал. 7 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи, комисия, назначена със Заповед № РД-07-

135/17.06.2021 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Благоевград, в 

състав: 

  

       Председател: Емилия Никодимова Вълова – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно 

развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 

 

            Членове:  

1. Мариела Монева – юрисконсулт в Дирекция „Административно-правна, 

финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция 

„Земеделие“ –Благоевград; 

2. Иван Мицански – началник на Общинска служба по земеделие – Сандански. 

 

Резервни членове:  

1. Елена Гърчева – старши юрисконсулт в Дирекция          „Административно-

правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция 

„Земеделие“ –Благоевград; 

2. Борислава Кушлева – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при 

Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 
 

се събра да разгледа постъпилите в срока по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 от 

ППЗСПЗЗ протокол на комисията, назначена от кмета на Община Сандански за разпределяне 

на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд и заявления на правоимащи с 

регистрирани животновъдни обекти в община Сандански, да извърши разпределение по чл. 

37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 

Комисията разгледа всички справки-извлечения от Интегрираната информационна 

система на БАБХ за броя и вида на регистрираните животни в животновъден обект, 

собственост на заявителите и за ползваните на правно основание пасища, мери и ливади, 

регистрирани в информационната система на МЗХГ, валидни към 01.02.2021 г. и 

документите, постъпили служебно в Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград от 

община Сандански с писмо изх. № 24-00-626/07.06.2021 год. (наш вх. № РД-12-02-01-

757/17.06.2021 год.), както следва: 

1. Писмо с изх. № 24-00-626/07.06.2021  год. от кмета на община Сандански ; 

2. Протокол от 29.04.2021 год. на комисия за разпределение на осн. 37и, ал.6 от 

ЗСПЗЗ от община Сандански; 

3. Протокол за допълнително разпределение от 31.05.2021 год. на комисия за 

разпределение на осн. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от община Сандански; 

 



 

4. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1464/08.06.2021 год.  в 

Община Сандански от Цветан Красимиров Ангов; 

5. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1491/10.06.2021 год.  в 

Община Сандански от Димитър Николаев Мавродиев; 

6. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1492/10.06.2021 год.  в 

Община Сандански от Николай Стоянов Мавродиев; 

7. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1493/10.06.2021 год.  в 

Община Сандански от Венцислав Кирилов Руйков; 

8. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1491/10.06.2021 год.  в 

Община Сандански от Димитър Николов Мавродиев; 

9. Заявление за допълнително разпределение с вх. № 9400-1497/11.06.2021 год.  в 

Община Сандански от  Катерина Иванова Янева- получено с куриер. 

 

       Свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в община Сандански 

които се отдават под наем или аренда, са определени със Заповед № РД-46-80/24.02.2021 год. 

на Министъра на земеделието, храните и горите. Списъкът съдържа 4 броя имоти с обща площ 

118,081 дка,  обявен на основание чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ в срок до 1 март 2021 г. и включва 

следните имоти:  

 

Община Землище Номер на имот Дка НТП Категория 

Сандански Вълково 12471.3.5 26,800 пасище VI 

Сандански Вълково 12471.3.7 53,828 пасище VI 

Сандански Хърсово 77565.118.343 15,409 пасище V 

Сандански Виногради 11168.46.456 22,044 пасище VIII 

Общо:   118,081   

 

В изпълнение на чл. 100, ал. 7 от ППЗСПЗЗ всеки член на комисията подписа 

декларация, с която декларира, че не е свързано лице по смисъла на Търговския закон с 

участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи. 

     След разглеждане на представените документи от лицата подали заявления, и след 

направена справка в междурегистров обмен „Regix” и „Справка за животни ОЕЗ” в Регистър 

животни и животновъдни обекти на БАБХ се установи, че необходимата площ за 

доразпределяне на бенефициентите е много по- голяма от площта одобрена за разпределяне. 

      На основание чл.37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ  Комисията разпределя допълнително необходимата 

за всеки кандидат площ при наличие на такава, като при  разпределението предимство имат 

кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с 

изтекъл срок.  

        Предвид това, че свободните пасища, мери и ливади са недостатъчни за разпределение 

на всички кандидати 

 

Комисията РЕШИ: 

 

    Разпределя на основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ, свободните имоти от държавния 

поземлен фонд на: 

 

 

 

 



 

1. Катерина Иванова Янева 

 

     Собственик  на: 

           ОЕЗ: Животновъден обект 

- регистриран обект № 2807-0072 в землището на с. Вълково, община Сандански; 

 

Забележка: Комисията е разпределила, съгласно Договор № ПО-05-1/15.01.2021 год. за  

землището на с.Вълково и с. Виногради, общ. Сандански. 

 

Протоколът да се обяви в сградата на Общинска администрация – Сандански. На 

информационните табла на  Общинска служба по земеделие – Сандански, както и да се 

публикува на интернет страниците на Община Сандански  и Областна дирекция „Земеделие“ 

– Благоевград. 

На основание чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, въз основа на настоящия протокол Директора на 

Областна дирекция „Земеделие“ сключва договори за аренда по цена, определена по пазарен 

механизъм. Минималният срок на договорите е 5 /пет/ стопански години от 2021/2022 година. 

Договорите се регистрират в Общинската служба по „Земеделие“- Сандански. 

    

       Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-

дневен срок пред Районен съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако 

съдът разпореди друго. 

 

 

 

К О М И С И Я  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Емилия Вълова--- 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    Мариела Монева--- 

 

                         Иван Мицански-----        

 

Община Землище № на имот Разпределена 

площ от 

имота (дка) 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

Сандански Вълково 12471.3.5 26,800 пасище VI 

Сандански Вълково 12471.3.7 53,827 пасище VI 

Сандански Виногради 11168.46.456 22,044 пасище VIII 

Общо:   102,671   


