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                                           Утвърждавам:   
                                                               ЕМИЛ ИВАНОВ  
                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
                                                                      
 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ            
 от проведено заседание на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и 

по чл. 119, ал. 5 от  НРПУРОИ      
 
 
 
           На 18.05.2017 г. в Заседателната зала на Община Своге, на основание чл. 44, ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 37и, 
ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, чл.119, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, се проведe заседаниe на комисия, назначена със Заповед 
№352/16.03.2017 г. на Кмета на Община Своге, в състав:                                                                                                                
   
           Председател: Даниела Дакова – Секретар на Община Своге 
 
           Членове: 1. Мария Владимирова – Директор на Дирекция „ПАО“; 
                           2. Десислава Димитрова – Старши юрисконсулт;  
                           3. Биляна Грозданова –  Главен специалист „счетоводител“;      
                           4. Симона Симеонова – Главен специалист ФСД;                                         
                           5. Владислава Илиева – Главен специалист “счетоводител“.                               
         От състава на комисията отсъстваше Мирослав Митрев – Ст. юрисконсулт УС. На 
негово място присъстваше резервният член Биляна Грозданова –  Главен специалист 
„счетоводител“.      
         Във връзка с направена допълнителна справка относно имоти – общинска 
собственост, заявени и разпределени на правоимащите лица по реда на чл. 37и, ал. 1 
във връзка с чл. 24а, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 119, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, комисията установи следното: 
 1. Имот № 058001, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 510,498 дка, е предмет на сключен Договор за наем №99/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на Ивайло Минчев Петрова/; 
 2. Имот № 110014, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
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десета,  с площ 21,454 дка, е предмет на сключен Договор за наем №100/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Грюнбенг Годеч“ ЕООД/ ; 
 3. Имот № 059004, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 154,312 дка, е предмет на сключен Договор за наем №99/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Тера юг“ЕООД/; 

4. Имот № 018052, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета,  
с площ 314,845 дка, е предмет на сключен Договор за наем №99/15.02.2017 г. /имотът е 
разпределен на „Тера юг“ЕООД/; 

5.  Имот № 110010, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 10,965 дка, е предмет на сключен Договор за наем №99/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Тера юг“ЕООД/; 

6.  Имот № 110011, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 314,114 дка, е предмет на сключен Договор за наем №100/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Тера юг“ЕООД/; 

7.  Имот № 030067, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 387,311 дка,  е предмет на сключен Договор за наем №99/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на Ивайло Милчов Маринков/; 

8. Имот № 000179, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета - 371,820 и шеста - 159,387,  с площ  531,208 дка, е предмет на сключен Договор 
за наем №100/15.02.2017 г. /имотът е разпределен на Ивайло Милчов Маринков /; 

 9. Имот № 030021, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни условия: 
осма,  с площ 89,747 дка,  е предмет на сключен Договор за наем №100/15.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на Ивайло Милчов Маринков /; 

10. Имот № 065011, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 1,055 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            11. Имот № 065032, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 51,726 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            12. Имот № 066005, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 4,366 дка,  е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            13. Имот № 066007, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 1,015 дка,  е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            14. Имот № 066008, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 6,018 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД 
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            15. Имот № 067007, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 2,220 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            16. Имот № 015055, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 7,329 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            17. Имот № 015072, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 4,974 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            18. Имот № 068029, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 20,142 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            19. Имот № 068031, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 14,135 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;                  
            20. Имот № 068035, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 4,924 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;             
            21. Имот № 048012, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,661 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;               
            22. Имот № 055006, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 4,420 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;          
            23. Имот № 055020, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 3,565 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            24. Имот № 059003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 121,746 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            25. Имот № 034029, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 4,241 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;              
            26. Имот № 034043, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 3,986 дка,  е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;          
            27. Имот № 034045, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
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неполивни условия: десета,  с площ 4,003 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;            
            28. Имот № 034046, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 16,754 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            29. Имот № 035005, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 12,170 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            30. Имот № 033022, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 0,584 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            31. Имот № 033023, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 18,914 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
            32. Имот № 033024, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 6,661 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;           
            33. Имот № 033025, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 2,538 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;                
             34. Имот № 149016, находящ се в с. Брезовдол, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 184,980 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
             35. Имот № 165002, находящ се в с. Брезовдол, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 1,690 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         
             36. Имот № 165003, находящ се в с. Брезовдол, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 4,786 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;                 

 37. Имот № 169008, находящ се в с. Брезовдол, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв.ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 0,940 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№106/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семи Груп“ЕООД/;         

38. Имот № 038007, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 66,900 дка, е предмет на сключен Договор за наем №107/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 
            39. Имот № 059003, находящ се в с. Церецел, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: девета,  
с площ 3,938 дка, е предмет на сключен Договор за наем №107/17.02.2017 г. /имотът е 
разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                   
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            40. Имот № 059004, находящ се в с. Церецел, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: девета,  
с площ 0,471 дка,  е предмет на сключен Договор за наем №107/17.02.2017 г. /имотът е 
разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 
          41. Имот № 008005, находящ се в с. Церецел, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета - 2,766 дка. и осма - 7,656 дка,  с площ 10,422  дка, е предмет на сключен 
Договор за наем №107/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 
          42. Имот № 009002, находящ се в с. Церецел, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
осма,  с площ 1,793  дка, е предмет на сключен Договор за наем №107/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 
           43. Имот № 017002, находящ се в с. Дружево, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 23,452  дка, е предмет на сключен Договор за наем №107/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 
            44. Имот № 038155, находящ се в с. Заселе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета,  
с площ 482,634 дка, е предмет на сключен Договор за наем №103/17.02.2017 г. /имотът 
е разпределен на „Семекс“ ЕООД/;                 

45. Имот № 045039, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета,  
с площ 1,688 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. /имотът е 
разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
             46. Имот № 045061, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 11,959 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
              47. Имот № 045042, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,314 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
              48. Имот № 045135, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 6,355 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
             49. Имот № 045128, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,835 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
            50. Имот № 019069, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,116 дка, е предмет на сключен Договор за наем №104/17.02.2017 г. 
/имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
             51.Имот № 042001, находящ се в с. Еленов дол, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 11,942 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№110/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
            52. Имот № 087001, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
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условия: десета,  с площ 22,169 дка, е предмет на сключен Договор за наем 
№110/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 
            53. Имот № 000861, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета - 155,789 дка. и осма - 103,758 дка.,  с площ 259,545 дка, е предмет на сключен 
Договор за наем №103/17.02.2017 г. /имотът е разпределен на „Ланд Лес“ ЕООД/;                 

За гореописаните имоти Община Своге е сключила договори за наем, по които 
срокът на действие не е изтекъл и към настоящия момент са действащи. 
  С оглед гореизложеното, комисията прецени, че е необходимо гореописаните 
имоти да отпаднат от списъка на имотите, предназначени за предоставяне за срок от 5 
години по реда на чл.37и ЗСПЗЗ /без търг или конкурс/. В тази връзка следва да бъде 
извършено последващо преразпределение на имоти публична и частна общинска 
собственост между правоимащите лица, които имат животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).    

Разпределението се извършва на основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ съобразно 
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 
притежаваните или ползваните животни, в зависимост от притежаваните или 
ползваните на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 
(петнадесет) дка. за 1 (една) животинска единица в имоти от 1 (първа) до 7 (седма) 
категория и/или до 30 (тридесет)  дка. за 1 (една) животинска единица в имоти от 8 
(осма) до 10 (десета) категория.            
          Комисията прецени, че при необходимост следва да съобрази изискването на 
чл.37и, ал. 4, изр. 2 на ЗСПЗЗ, а именно, че на правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) 
породи, се разпределят до 20 (двадесет) дка за 1 (една) животинска единица в имоти от 
първа до седма категория и до 40 (четиридесет) дка за 1 (една) животинска единица в 
имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда за 
мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се 
разпределят имоти до 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска единица на 
хектар, независимо от категорията на имотите.              
         Подадени са 27 (двадесет и седем) броя заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както 
следва:                      
                              

1. Заявление с вх.№ 94-И-30/03.02.2017 г, подадено от Ивайло Минчев Петров, с 
адрес: с. Владая, район Витоша, Столична община.     

2. Заявление с вх.№ 94-К-23/20.02.2017 г., подадено от Кирил Трайков Гълъбов, с 
адрес: гр. Своге, кв. Репище № 2, Община Своге, област Софийска.  

3. Заявление с вх.№ 26-00-127/22.02.2017 г., подадено от „Грюнберг Годеч“ 
ЕООД чрез Петя Дончева Иванова, с адрес на управление и седалище на 
юридическото лице: с. Мургаш, Община Годеч, област Софийска.               

4. Заявление с вх.№ 26-00-147/28.02.2017 г., подадено от “Тера юг“ ЕООД, с 
адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Йовевич“ № 2, бл. 3, ет. 2, ап. 2.                                        

5. Заявление с вх.№ 94-В-93/02.03.2017 г., подадено от Валентин Евгениев 
Тасков, с адрес: с. Гара Бов, ул. „Издримец“ № 96, Община Своге, област 
Софийска.        

6. Заявление с вх.№ 94-Ц-20/06.03.2017 г., подадено от Цветелин Кръстев 
Стоянов, с адрес: с. Реброво, ул. „Искърско дефиле“, Община Своге, област 
Софийска. 
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7. Заявление с вх.№ 94-И-58/07.03.2017 г., подадено от Ивайло Милчов 
Маринков, с адрес: с. Зимевица, Община Своге,  област Софийска.                          

8. Заявление с вх.№ 94-П-37/08.03.2017 г., подадено от Петър Любенов Ненков, с 
адрес: с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска.                                           

9. Заявление с вх.№ 94-В-111/09.03.2017 г., подадено от Васил Василев 
Михайлов, с адрес: с. Лозен, ул. „Масларища“ № 11, район Панчарево, 
Столична община.                                                                                         

10. Заявление с вх.№ 94-Г-37/09.03.2017 г., подадено от Георги Димитров 
Ангелов, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 541, вх. А, ет. 3, ап. 7.      

11. Заявление с вх. №94-М-67/28.02.2017 г. и заявление с вх. № 94-М-
82/09.03.2017г, подадено от Марияна Илиева Зорова, с адрес: гр. София, ж.к. 
Дружба, бул. „Искърско шосе“№ 13а, Столична община.   

12. Заявление с вх.№ 26-00-140/27.02.2017 г. и заявление вх. № 26-00-
166/09.03.2017 г., подадено от „Силвия 7“ ООД,  с адрес: гр. София, 
ж.к.Дружба, бул. „Искърско шосе“ № 13а, Столична община.  

13. Заявление с вх.№ 26-00-139/27.02.2017 г. и заявление с вх. № 26-00-
144/28.02.2017 г., подадено от „Алексия 2002“ ЕООД чрез Марияна Илиева 
Зорова – управител, с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“, бул. „Искърско шосе“ 
№ 13а, Столична община.                  

14. Заявление с вх.№ 94-И-61/09.03.2017 г., подадено от Илия Петров Каменов, с 
адрес: с. Згориград, ул. „Христо Ботев“ № 16, Община Враца, област Враца. 

15. Заявление с вх.№ 94-К-36/09.03.2017 г., подадено от  Красимир Петров 
Каменов, с адрес: с. Згориград, ул. „Веслец“ № 3, Община Враца, област 
Враца.        

16. Заявление с вх.№ 94-С-81/09.03.2017 г., подадено от Стефанка Данова Колева, 
с адрес: с. Зимевица, Община Своге, област Софийска.               

17. Заявление с вх.№ 94-С-82/09.03.2017 г., подадено от Станислав Митов 
Атанасов,  с адрес: гр. Своге, мах. Раньов дол № 6, Община Своге, област 
Софийска.           

18. Заявление с вх.№ 94-Б-46/10.03.2017 г., подадено от Борислав Ненчов Павлов, 
с адрес: с. Бучин проход, Община Костинброд, област Софийска.        

19. Заявление вх.№94-И-64/10.03.2017 г., подадено от Иван Георгиев Акалийски, с 
адрес: гр. Елин Пелин, ул. „Кирил и Методий“ № 4, Община Елин Пелин, 
област Софийска.  

20. Заявление с вх. № 94-С-142/10.03.2017 г., подадено от Стоян Данаилов 
Стоянов, с адрес: с. Зимевица, Община Своге, област Софийска.  

21. Заявление с вх.№ 94-Х-15/10.03.2017 г., подадено от Християн Цветанов 
Николов Митов Атанасов, с адрес: с. Врачеш, ул. „Цар Освободител“ № 39, 
Община Ботевград, област Софийска. 

22. Заявление с вх.№ 94-Ц-43/10.03.2017 г., подадено от Цветелин Иванов 
Драгневски , с адрес: гр. Правец, ул.“Възраждане“ № 72, Община Правец, 
област Софийска.                         

23. Заявление с вх.№ 26-00-169/10.03.2017 г., подадено от „Семи Груп“ ЕООД, с 
адрес: гр. Ботевград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 18, Община Ботевград, област 
Софийска.        

24. Заявление с вх.№ 26-00-170/10.03.2017 г., подадено от „Семекс“ ЕООД,  с 
адрес: гр.Ботевград, ул. „Цар Освободител“ № 18,   Община Ботевград, област 
Софийска.     

25. Заявление с вх.№ 26-00-171/10.03.2017 г.., подадено от „Ланд Лес“ ЕООД, с 
адрес: гр. Правец, ул. „Елаша“ № 25, Община Правец, област Софийска.  
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26. Заявление с вх.№ 26-00-172/10.03.2017 г., подадено от „Ауто Перфект Груп“ 
ЕООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Букорска“ № 34, Община Ботевград, област 
Софийска. 

27. Заявление с вх.№94-Л-33/13.03.2017 г., подадено от Людмил Атанасов Иванов, 
с адрес: с. Буковец, Община Своге, област Софийска.               

 
         Комисията пристъпи към повторно разпределение, както следва:                                      
      
          1. Заявление, подадено от Ивайло Минчев Петров с вх.№ 94-И-30/03.02.2017 г, 
притежава животновъден обект с регистрационен стар №2286–0014 в землището на 
с.Церецел, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Ивайло Минчев Петров притежава общо 39,1 броя 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, мера и ливада в размер на 504,523 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 479,000 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 958,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска, комисията 
предлага правоимащото лице да получи:                          
           Имот № 000762, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: 27,802 - десета,  121,349 – шеста, с площ 149,152 дка. 
 Имот № 082041, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
осма, с площ 21,331 дка. 

Имот № 035001, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма, с площ 15,401 дка. 
 
        2. Заявление, подадено от Кирил Трайков Гълъбов, с вх.№94-К-23/20.02.2017 г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 6586940005, стар № 2260 – 0014 в 
землището на гр. Своге, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Кирил Трайков Гълъбов притежава общо 4,5 броя 
животински единици. Заявителят не е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, мера и ливада и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 
от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд (ОПФ) в размер на до 45,000 дка. от първа до седма категория на земята при 
неполивни условия или 90,000 дка. от осма до десета категория на земята при 
неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в 
землището на гр. Своге, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:                            
         Имот № 033006, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
седма, с площ 37,774 дка.   
         Имот № 033008, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: седма, с площ 16,093 дка.   
         Имот № 032009, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване:  ливада., категория на земята при неполивни условия: 
седма,  с площ 50,764 дка.   
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          3. Заявление, подадено от „Грюнберг Годеч“ ЕООД с вх.№ 26-00-
127/22.02.2017г., притежава животновъден обект с регистрационен № 0627280017, 
№2278-0173 и животновъден обект с регистрационен № 0627220020, стар № 2278-0177, 
находящи в землището на с.Брезе, Община Своге, област Софийска, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. „Грюнберг Годеч“ ЕООД притежава 
общо 46,8 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада, мера в размер на 1187,647 дка. и 
съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 787,000 дка. от 
първа до седма категория на земята при неполивни условия или 1574,000 дка. от осма 
до десета категория на земята при неполивни условия. При разпределението на 
пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Брезе, Община Своге, област 
Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:              
           Имот № 056025, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 5,892 дка. 
           Имот № 056026, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 0,182 дка. 
           Имот № 056027, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 0,027 дка.       
           Имот № 056031, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 4,428 дка. 
           Имот № 056032, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 3,515 дка.         
            
         4. Заявление, подадено от „Тера юг“ ЕООД с вх. № 26-00-147/28.02.2017 г., 
притежава ОЕЗ: пасище с регистрационен № 3032980009, стар № 2283-0052 в 
землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска и животновъден обект с 
регистрационен №2379880007, стар № 2281 – 0170 в землището на с. Дружево, Община 
Своге, област Софийска. Комисията взе в предвид законовото изискване на чл. 37и, ал.1 
от ЗСПЗЗ, а именно, че пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се 
отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни. Заявителят е с регистриран животновъден обект на 
територията на Община Своге – землището на с. Дружево, но относно описаното ОЕЗ: 
пасище в землището на с. Заноге не отговаря на изискванията,  предвидени от 
законодателя в нормата на чл. 37и, ал. 1, изр. 1 от ЗСПЗЗ. Заявителят не е привел ОЕЗ: 
пасище в землището на с. Заноге в съответствие с изискванията на закона, а именно да 
е регистрирал животновъден обект, с необходимия брой пасищни селскостопански 
животни в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно нормата за 
полагащата се площ за една животинска единица. „Тера юг“ ЕООД притежава общо 
85,6 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 943,705 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 1524,000 дка. от първа до 
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седма категория на земята при неполивни условия или 3048,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска и в 
землището на с. Брезе, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:   
        Имот № 057001, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 943,705 дка.   
        Имот № 023065, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1045,556 дка.   
          Имот № 039041, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 141,254 дка.     
 
         5. Заявление, подадено от Валентин Евгениев Тасков с  вх.№ 94-В-93/02.03.2017г. 
притежава животновъден обект с регистрационен  № 0454660004, стар № 2271-0084 в 
землището на с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Валентин Евгениев Тасков 
притежава общо 57,15 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на  513,263 
дка. и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи 
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 860,500 дка. 
от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 1721,000 дка. от 
осма до десета категория на земята при неполивни условия. При разпределението на 
пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Бов и с. Гара Бов, Община Своге, 
област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:  
         Имот № 022012, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
девета,  с площ 3,973 дка.     
          Имот № 022017, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: девета,  
с площ 2,259 дка.     
         Имот № 022032, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
девета,  с площ 0,976 дка.     
         Имот № 022014, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
девета,  с площ 3,943 дка.          
          Имот № 020011, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета,  
с площ 2,214 дка.     
          Имот № 020018, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета,  
с площ 1,646 дка.   
           Имот № 020016, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,266 дка.             
           Имот № 020017, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,234 дка.             
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           Имот № 020008, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 5,439 дка.     
           Имот № 020020, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 6,159 дка.           
           Имот № 019022, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 9,432 дка.     
            Имот № 019044, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище с храсти, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 7,196 дка.         
            Имот № 019028, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 3,539 дка.     
           Имот № 029096, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 5,549 дка.     
          Имот № 023017, находящ се в с. Бов, Община Своге, област Софийска, начин 
на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 4,763 дка.            
          Имот № 008020, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 4,627 дка.             
          Имот № 008012, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 3,765 дка.     
           Имот № 008011, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 3,753 дка.              
          Имот № 008003, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 3,795 дка.     
          Имот № 008025, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 1,086 дка.   
          Имот № 008023, находящ се в с. Гара Бов, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 4,220 дка.     
 
          6. Молба с вх. № 94-Ц-20/06.02.2017г.. и заявление, подадено от Цветелин 
Кръстев Стоянов с вх.№ 94-Ц-20/06.03.2017г., притежава животновъден обект с 
регистрационен № 0698550001, стар № 2293 - 0001 в землището на с. Буковец, Община 
Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Цветелин Кръстев Стоянов притежава общо 8,4 животински единици. 
Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): 
пасище, ливада и мера в размер на  91,800 дка. и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 
от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд (ОПФ) в размер на до 168,000 дка. от първа до седма категория на земята при 
неполивни условия или 336,000 дка. от осма до десета категория на земята при 
неполивни условия. Комисията остава без уважение и не разпределя следните имоти, 
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посочени от молителя/заявителя - № 012008 с площ 194,720 дка., № 008001 с площ 
133,957 дка., имот № 000099 с площ 8,039 дка. и имот № 001524 с площ 61,705 дка., 
находящи се в землището на с. Буковец, Община Своге, област Софийска, тъй като са с 
начин на трайно ползване (НТП): изоставена нива. За тези имоти молителя/заявителя 
има възможността да участва в условията на търг по Закона за общинската собственост.  
При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Батулия и 
с.Буковец, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да 
получи:     
          Имот № 014001, находящ се в с. Батулия, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 17,706 дка.              
           Имот № 000241, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 65,838 дка.              
          Имот № 000246, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 8,256 дка.          
             
           7. Заявление, подадено от Ивайло Милчов Маринков с вх.№ 94-И-
58/07.03.2017г., притежава животновъден обект с регистрационен № 3084710001, стар 
№ 2282 - 0222 в землището на с. Зимевица, Община Своге, област Софийска и  
животновъден обект с регистрационен № 3032920008, стар № 2283 – 0054 в землището 
на с. Заноге, Община Своге, област Софийска, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Ивайло Милчов Маринков притежава общо 54,8 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 555,768 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 1091,000 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 2182,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска и 
с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице 
да получи:           
          Имот № 031041, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 173,337 дка.   
 
           8. Заявление, подадено от Петър Любенов Ненков с вх.№94-П-37/08.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 5412200004, стар № 2291 – 0030 и 
животновъден обект с регистрационен стар № 2291 – 0195, находящи се в землището на 
с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Петър Любенов Ненков притежава общо 13,25  
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 40,008 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 189,500 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 379,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия.  При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
комисията предлага правоимащото лице да получи:     
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         Имот № 064024, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 24,543 дка.   
         Имот № 064046, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 31,741 дка.   
         Имот № 056096, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 28,142 дка.   
         Имот № 061017, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 45,278 дка.   
         Имот № 061004, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 17,380 дка.   
         Имот № 099005, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 7,778 дка.   
         Имот № 088023, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 22,271 дка.   
         Имот № 076003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 31,975 дка.   
          Имот № 039009 находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 3,027 дка.   
           Имот № 039011, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 1,972 дка.  
          Имот № 039012, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,342 дка.         
          Имот № 027006, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,582 дка.        
          Имот № 062011, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 3,382 дка.   
          Имот № 062018, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 5,864 дка.   
           Имот № 064116, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 2,647 дка.   
           Имот № 064123, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 2,217 дка.   
          Имот № 069003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 17,094 дка.   
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          Имот № 070068, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 31,796 дка.   
          Имот № 071057, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 16,659 дка. 
          Имот № 056038, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,979 дка.    
          Имот № 056036, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,308 дка.  
          Имот № 065002, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 4,524 дка.         
          Имот № 065003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 0,292 дка.          
           Имот № 056084, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 0,515 дка.   
           Имот № 064104, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 7,001 дка.                      
          Имот № 064105, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,527 дка.            
 
            9. Заявление, подадено от Васил Василев Михайлов с вх.№ 94-В-
111/09.03.2017г.,  притежава ОЕЗ: пасище с регистрационен № 5337440012, стар № 
2297 – 0039 в землището на с. Огоя, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Васил Василев Михайлов притежава 
общо 14 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 74,406 дка. Комисията 
взе в предвид законовото изискване на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно, че пасищата, 
мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по 
реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. Заявителят няма 
регистриран животновъден обект на територията на Община Своге, поради което не 
отговаря на изискванията,  предвидени от законодателя в нормата на чл. 37и, ал. 1, изр. 
1 от ЗСПЗЗ. Заявителят не е привел ОЕЗ в съответствие с изискванията на закона, а 
именно да е регистрирал животновъден обект, с необходимия брой пасищни 
селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно нормата за полагащата се площ за една животинска единица. На основание 
чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.119, ал. 10 от НРПУРОИ същото има право 
да участва в търг за отдаване под наем от останалите свободни пасища, мери и ливади 
от общинския поземлен фонд, които се разпределят между лицата, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.      
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           10. Заявление, подадено от Георги Димитров Ангелов с вх.№ 94-Г-
37/09.03.2017г., притежава ОЕЗ: пасище с регистрационен № 8702880020, стар № 2298 
– 0065 в землището на с. Ябланица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Георги Димитров Ангелов 
притежава общо 35,85 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 572,652 
дка. Комисията взе в предвид законовото изискване на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а 
именно, че пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под 
наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни. Заявителят няма регистриран животновъден обект на 
територията на Община Своге, поради което не отговаря на изискванията,  предвидени 
от законодателя в нормата на чл. 37и, ал. 1, изр. 1 от ЗСПЗЗ. Заявителят не е привел 
ОЕЗ в съответствие с изискванията на закона, а именно да е регистрирал животновъден 
обект, с необходимия брой пасищни селскостопански животни в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно нормата за полагащата се площ за една 
животинска единица. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.119, ал.10 
от НРПУРОИ същото има право да участва в търг за отдаване под наем от останалите 
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които се разпределят 
между лицата, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние.       
 
         11. Заявление, подадено от Марияна Илиева Зорова с вх. № 94-М-67/28.02.2017 г. 
вх.№ 94–М-82/09.03.2017 г., притежава животновъден обект с регистрационен 
№2143600001, стар № 3667 -  0071  в землището на с. Добри дол, Община Лом, област 
Монтана, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Към датата 
на подаване на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както и към датата на провеждане 
на заседанието на комисията, лицето няма регистриран животновъден обект в 
землищата на Община Своге, поради което заявлението не се уважава. На основание 
чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 119, ал. 10 от НРПУРОИ същото има право 
да участва в търг за отдаване под наем от останалите свободни пасища, мери и ливади 
от общинския поземлен фонд, които се разпределят между лицата, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.   
 
         12. Заявление, подадено от „Силвия 7“ ООД с вх.№ 26-00-143/28.02.2017 г. и 
вх.№26-00-166/09.03.2017 г., притежава животновъден обект с регистрационен стар 
№3000 -  0191, регистриран в гр. Враца, находящ се в землището на с. Миланово, 
м.„Пършевица“, Община Своге, област Софийска и животновъден обект с 
регистрационен № 2143660002, стар №3667-0016 в землището на с. Добри дол, Община 
Лом, област Монтана, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Видно от приложеното към заявлението писмо изх. № 4238/16.07.2012 г. на 
БАБХ, животновъдният обект се намира в землището на с. Миланово, Община Своге, 
област Софийска, а се обслужва от Областна дирекция по безопасност на храните – 
гр.Враца. „Силвия 7“ ООД притежава общо 436,35 животински единици. Заявителят е 
показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада 
и мера в размер на 5461,542 дка. и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
същия има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
(ОПФ) в размер на до 1057,500 дка. от първа до седма категория на земята при 
неполивни условия или 2115,000 дка. от осма до десета категория на земята при 
неполивни условия, както и до 19 836,000 дка. независимо от категорията на земята при 
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неполивни условия. Комисията остава без уважение и не разпределя имот № 010104 с 
площ 59,635 дка., находящ се в землището на с. Миланово, Община Своге, област 
Софийска, тъй като са с начин на трайно ползване (НТП): храсти. За този имот 
молителя/заявителя има възможността да участва в условията на търг по Закона за 
общинската собственост. При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в 
землището на с. Миланово, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:         
          Имот № 014005, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 30,756 дка.     
          Имот № 015012, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 15,939 дка.   
          Имот № 015013, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 62,994 дка.     
          Имот № 010029, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 82,510 дка.     
           Имот № 010050, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 7,949 дка.     
          Имот № 010061, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 7,158 дка.    
          Имот № 010100, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия:  десета,  с площ 8,478 дка.   
          Имот № 010105, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 3,046 дка.     
          Имот № 010107, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 2,184 дка.     
          Имот № 010130, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета, с площ 4,641 дка.   
          Имот № 020053, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 65,043 дка.        
           Имот № 109087, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 31,530 дка.               
           Имот № 013040, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 5,684 дка.       
           Имот № 013006, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 35,255 дка.   
           Имот № 012021, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 16,824 дка.   
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           Имот № 012023, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 9,027 дка.    
           Имот № 012024, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 2,982 дка.    
           Имот № 012026, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 1,211 дка.   
           Имот № 012027, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 12,014 дка.    
           Имот № 012028, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 1,279 дка.    
           Имот № 012033, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 3,105 дка.    
           Имот № 012044, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 1,291 дка.    
           Имот № 012050, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 0,791 дка.    
           Имот № 012051, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 1,937 дка.    
            Имот № 012053, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област 
Софийска, с площ 1,450 дка.    
           Имот № 012054, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 6,319 дка.    
          Имот № 012060, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 9,563 дка.    
           Имот № 012061, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 23,431 дка.    
           Имот № 013030, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 13,072 дка.   
           Имот № 014006, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 15,753 дка.  
           Имот № 014019, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 388,522 дка.   
           Имот № 015005, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 3,939 дка.  
           Имот № 015009, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 53,185 дка. 
           Имот № 010106, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 13,615 дка.   
           Имот № 011008, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 8,887 дка.   
           Имот № 109090, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 52,311 дка.   
           Имот № 012042, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 2,068 дка.   
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           Имот № 012046, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 20,644 дка.   
           Имот № 012072, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 31,649 дка.  
         Имот № 013039, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
с площ 28,017 дка.  
         Имот № 013013, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 19,343 дка.     
         Имот № 010102, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
осма,  с площ 32,577 дка.     
         Имот № 010124, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: осма,  с площ 51,283 дка.     
         Имот № 012067, находящ се в с. Миланово, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 135,759 дка.  
         Забележка: Имотите с № 010106 с площ 13,615 дка., № 012021 с площ от 16,824 
дка,  №012023 с площ от 9,027 дка, имот № 012024 с площ от 2,982 дка., имот № 012026 
с площ от 1,211 дка., имот № 012027 с площ от 12,014 дка., имот № 012028 с площ 
1,729 дка., имот № 012033 с площ 3,105 дка., имот № 012044 с площ 1,921 дка., имот № 
012050 с площ 0,791 дка., имот № 012051 с площ 1,937 дка., имот № 012053 с площ 
1,450 дка., имот № 012054 с площ 6,319 дка., имот №012060 с площ 9,563 дка., имот 
№012061 с площ 23,431 дка., имот № 015005 с площ 3,939 дка., имот № 012042 с площ 
2,068 дка., имот № 012046 с площ 20,644 дка., имот № 012072 с площ 31,649 дка. и 
имот № 013039 с площ 28,017 дка., находящи се в землището на с. Миланово, Община 
Своге, област Софийска, са с начин на трайно ползване: скала. Тези имоти са заявени 
от „Силвия 7“ ООД, от Марияна Илиева Зорова и „Алексия 2002“ ООД. Гореописаните 
имоти са ползвани до сега от заявителя през последните 5 (пет) години като 
животновъд съгласно следните договори за наем на земеделска земя: № 
297/28.06.2013г. и № 298/28.06.2013  г., сключени с Община Своге. Имотите на терен 
представляват в действителност пасища, мери и са заявявани за подпомагане по 
схемите за директни и агроекологични плащания през последните 5 години. За тях е 
започната процедура по смяна на начина на трайно ползване (НТП).     
 
         13. Заявление, подадено от „Алексия 2002“ ООД с вх.№ 26-00-144/28.02.2017г. и 
вх. № 26-00-167/09.03.2017 г. притежава животновъден обект с регистрационен 
№2143610003, стар № 3667 -  0015  в землището на с. Добри дол, ПИ 067013, ПИ 
052011, Община Лом, област Монтана, регистриран в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. Към датата на подаване на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 
както и към датата на провеждане на заседанието на комисията, лицето няма 
регистриран животновъден обект в землищата на Община Своге, поради което 
заявлението не се уважава. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 
119, ал. 10 от НРПУРОИ същото има право да участва в търг за отдаване под наем от 
останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които се 
разпределят между лицата, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние.        
 
         14. Заявление, подадено от Илия Петров Каменов с вх.№94-И-61/09.03.2017г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен № 1611940003, стар № 35440051 в 
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землището на с. Горна Бела Речка, м. „Равна ливада“, ПИ № 036021, Община Вършец, 
област Монтана, животновъден обект с регистрационен № 4472890012, стар № 3038  -
0039 в землището на с. Лютаджик, ул. „Черна река“ №11, Община Враца, област Враца 
и пасище с регистрационен № 4812900014, стар № 2280 – 0198 в землището на 
с.Миланово, Община Своге, област Софийска и с животновъден обект с 
регистрационен № 1296130270, стар № 3540 – 0164 в землището на гр. Вършец, 
м.„Манчовото“, Община Вършец, област Монтана, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Към датата на подаване на заявление по чл. 37и, ал.5 
от ЗСПЗЗ, както и към датата на провеждане на заседанието на комисията, лицето няма 
регистриран животновъден обект в землищата на Община Своге, поради което 
заявлението не се уважава. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.119, 
ал. 10 от НРПУРОИ същото има право да участва в търг за отдаване под наем от 
останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които се 
разпределят между лицата, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние.        
 
        15. Заявление, подадено от Красимир Петров Каменов с вх.№94-К-36/09.03.2017г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен № 3060660004, стар № 3042 - 0222 в 
землището на с. Згориград, ПИ 035002, м. „Ръжище“, Община Враца, област Враца, с 
животновъден обект с регистрационен № 5450610003, стар № 3162 – 0075 в землището 
на с. Очиндол, м. „Бук“, Община Мездра, област Враца и пасище с регистрационен № 
4812950015, стар №2280-0223 в землището на с. Миланово, Община Своге, област 
Софийска, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Към 
датата на подаване на заявление по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както и към датата на 
провеждане на заседанието на комисията, лицето няма регистриран животновъден 
обект в землищата на Община Своге, поради което заявлението не се уважава. На 
основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.119, ал. 10 от НРПУРОИ същото 
има право да участва в търг за отдаване под наем от останалите свободни пасища, мери 
и ливади от общинския поземлен фонд, които се разпределят между лицата, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.      
   
          16. Заявление, подадено от Стефанка Данова Колева с вх.№ 94-С-81/09.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 3084740011, стар № 2282-0217 
находящ се в землището на с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран 
в Интегрираната информационна система на БАБХ. Стефанка Данова Колева 
притежава общо 8,6 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 145,200 
дка. като 60,580 дка. са по категория на земята при неполивни условия: 1-7 и 84,620 
дка. са по категория на земята при неполивни условия: 8-10 и съгласно разпоредбата на 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 106,000 дка. от първа до седма категория на 
земята при неполивни условия или 212,000 дка. от осма до десета категория на земята 
при неполивни условия.  При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в 
землището на с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:  
         Имот № 024068, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: шеста,  с площ 125,491 дка. 
 
        17. Заявление, подадено от Станислав Митов Атанасов с вх. №94-С-
60/09.03.2017г., притежава животновъден обект стар № 2260 - 0228 в землището на 
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гр.Своге, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Станислав Митов Атанасов притежава общо 37,35 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 847,458 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на 653,500 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 1307,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Редина, Община Своге, област Софийска и с. Желен, 
Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи: 
       Имот № 013026, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 8,281 дка.    
        Имот № 054009, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: шеста,  с площ 5,339 дка.   
       Имот № 011052, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 11,603 дка.     
       Имот № 011002, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 12,652 дка.         
       Имот № 011004, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 2,788 дка.     
       Имот № 030056, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,077 дка.         
       Имот № 030059, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,579 дка.         
       Имот № 030058, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 0,612 дка.         
       Имот № 030011, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,188 дка.      
       Имот № 030004, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,709 дка.  
       Имот № 055205, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 4,020 дка.    
       Имот № 055065, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 0,789 дка.                
       Имот № 055066, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 1,223 дка.                     
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       Имот № 055108, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 1,108 дка.     
       Имот № 055133, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ  1,309 дка.     
        Имот № 055160, находящ се в с. Желен, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 1,570 дка.     
         
           18. Заявление, подадено от Борислав Ненчов Павлов с вх.№ 94-Б-46/10.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 0717150002, стар № 2236Г-0024 в 
землището на с.Бучин проход, Община Костинброд, област Софийска и  животновъден 
обект с регистрационен № 3008210002, стар № 2288А-0010, находящ се  в землището 
на с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Борислав Ненчов Павлов притежава общо 3,6 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 47,845 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 72,000 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 144,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия.  При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
комисията предлага правоимащото лице да получи:  
           Имот № 014007, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 5,092 дка.     
           Имот № 014098, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 3,507 дка.   
          Имот № 014104, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 4,595 дка.   
           Имот № 014019, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 6,485 дка.         
          Имот № 014013, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 5,215 дка.    
          Имот № 014018, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 5,494 дка.       
        Имот № 014015, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 12,966 дка.      
        Имот № 014028, находящ се в с. Завидовци, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
десета,  с площ 3,836 дка.   
       
          19. Заявление, подадено от Иван Георгиев Акалийски с вх.№ 94-И-
64/10.03.2017г., притежава ОЕЗ: пасище с регистрационен № 3035090011, стар № 2284-
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0077 в землището на с.Заселе, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Към датата на подаване на заявление 
по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както и към датата на провеждане на заседанието на 
комисията, лицето няма регистриран животновъден обект в землищата на Община 
Своге, поради което заявлението не се уважава. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и 
във връзка с чл.119, ал.10 от НРПУРОИ същия има право да участва в търг за отдаване 
под наем от останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 
които се разпределят между лицата, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние.      
  
         20. Заявление, подадено от Стоян Данаилов Стоянов с вх.№ 94-С-142/10.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 3084710035, стар № 2282-0213  в 
землището на  с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Стоян Данаилов Стоянов притежава 
общо 8,1 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 49,995 дка. за 
землището на с. Заноге и с. Зимевица, Община Своге, област Софийска и съгласно 
разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 81,000 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 162,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска, комисията 
предлага правоимащото лице да получи:  
        Имот № 094001, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 
пета,  с площ 48,813 дка.   
  
        21. Заявление, подадено от Християн Цветанов Николов, с вх.№94-Х-
15/10.03.2017г., притежава животновъден обект с регистрационен № 0698560003, стар 
№ 2293-0021 в землището на с. Буковец, Община Своге, област Софийска, регистриран 
в Интегрираната информационна система на БАБХ. Християн Цветанов Николов 
притежава общо 8 животински единици. Кандидатът отглежда говеда за месо, 
включени в направление биологично животновъдство като комисията взе в предвид, че 
се разпределят имоти до 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска единица на 
хектар. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване 
(НТП): пасище, ливада и мера в размер на 856,881 дка. и съгласно разпоредбата на 
чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 480,000 дка. Комисията остава без 
уважение и не разпределя имот № 116022 с площ 15,677 дка., находящ се в землището 
на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, включен към предмета на договор за 
наем на земеделска земя № 239/22.08.2012 г., сключен между Община Своге и 
заявителя, тъй като е с начин на трайно ползване (НТП): изоставени трайни 
насаждения. За този имот заявителя има възможността да участва в условията на търг 
по Закона за общинската собственост. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Буковец, Община Своге, област Софийска и с. 
Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице 
да получи:        
         Имот № 019004, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 227,118 дка.   
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         Имот № 108001, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 7,289 дка.   
         Имот № 116032, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 8,814 дка.   
         Имот № 109002, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 4,525 дка.   
         Имот № 118041, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 71,660 дка.   
         Имот № 118001, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 49,600 дка.   
          Имот № 032001, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 108,640 дка.   
 
          22. Заявление, подадено от Цветелин Иванов Драгневски с вх.№94-Ц-
43/10.03.2017г., притежава животновъден обект с регистрационен № 5412200019, стар 
№ 2291-0147 в землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Цветелин Иванов 
Драгневски притежава общо 17 животински единици. Кандидатът отглежда говеда за 
месо, включени в направление биологично животновъдство като комисията взе в 
предвид, че се разпределят имоти до 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска 
единица на хектар. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно 
ползване (НТП): пасище, ливада,мера в размер на 570,822 дка. и съгласно разпоредбата 
на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 300,000 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 600,000 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска и 
с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице 
да получи:    
         Имот № 108003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 13,762 дка.             
         Имот № 107001, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 6,937 дка.     
          Имот № 109004, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 56,694 дка.  
         Имот № 071055, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 60,649 дка.                   
          Имот № 116001, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 52,956 дка.                    
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          Имот № 109006, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 6,088 дка.                    
          Имот № 035013, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 131,421 дка.        
          Имот № 107017, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 21,548 дка.         
          Имот № 056034, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 141,830 дка.         
          Имот № 200001, находящ се в с. Ябланица, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище,мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 79,027 дка.        
    
        23. Заявление, подадено от „Семи груп“ ЕООД с вх.№ 26-00-169/10.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 0581520020, стар № 2140-0379, в 
землището на гр. Ботевград, Община Ботевград, област Софийска, ОЕЗ: пасище с 
регистрационен № 1679400005, стар № 2138-0075 в землището на с. Горно Камарци, 
Община Горна Малина, област Софийска, ОЕЗ: пасище с регистрационен 
№5334350005, стар № 2117-0150 в землището на с. Огняново, Община Елин Пелин, 
област Софийска, животновъден обект с регистрационен № 8729950229, стар № 3640-
0324 в землището на с. Якимово, Община Якимово, област Монтана, животновъден 
обект с регистрационен № 0698510004, стар № 2293-0045 в землището на с. Буковец, 
Община Своге, област Софийска и животновъден обект с регистрационен 
№5412250018, стар № 2291-0136 в землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. „Семи 
Груп“ ЕООД притежава общо 62 животински единици на територията на Община 
Своге. Кандидатът отглежда говеда за месо, включени в направление биологично 
животновъдство като комисията взе в предвид, че се разпределят имоти до 0,15 (нула 
цяло и петнадесет стотни) животинска единица на хектар. Заявителят е показал 
собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в 
размер на 2288,904 дка. на територията на Община Своге. Заявителят има право да 
получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на 
1415,000 дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 
2830,000 дка. от осма до десета категория на земята при неполивни условия. При 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Осеновлаг, 
Община Своге, област Софийска и с. Брезовдол, Община Своге, област Софийска, 
комисията предлага правоимащото лице да получи:          
         Имот № 107003, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 740,504 дка.         
         Имот № 116002, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 152,169 дка.       
         Имот № 116031, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 98,932 дка.    
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         24. Заявление, подадено от „Семекс“ ЕООД с вх.№ 26-00-170/10.03.2017 г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 4390460020, стар № 2144-0211 в 
землището на с. Литаково, Община Ботевград, област Софийска, животновъден обект с 
регистрационен № 7840210004, стар № 2286-0029 в землището на с. Церецел, Община 
Своге, област Софийска и ОЕЗ: пасище с регистрационен № 1814300020, стар № 2145-
0270 в землището на с. Гурково, Община Ботевград, област Софийска, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. „Семекс“ ЕООД притежава общо 170 
животински единици на територията на Община Своге. Кандидатът отглежда говеда за 
месо, включени в направление биологично животновъдство като комисията взе в 
предвид, че се разпределят имоти до 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска 
единица на хектар. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно 
ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 675,270 дка. на територията на Община 
Своге. Заявителят има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд (ОПФ) в размер на до 10 200,000 дка. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Осеновлаг, с. Брезе, с. Буковец, с. Церецел, с. Заселе 
и с. Дружево, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото 
лице да получи:   
          Имот № 064006, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при неполивни 
условия: девета,  с площ 261,793  дка.  
          Имот № 071067, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 185,752  дка.   
          Имот № 071065, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 77,864  дка.  
           Имот № 065034, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 150,696  дка. 
          Имот № 028042, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 217,443  дка.  
          Имот № 018001, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 379,235 дка.          
 
           25. Заявление, подадено от „Ланд Лес“ ЕООД с вх.№ 26-00-171/10.03.2017г., 
притежава животновъден обект с регистрационен № 5412200021, стар № 2291-0299 в 
землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. „Ланд Лес“ ЕООД притежава общо 
14 животински единици. Кандидатът отглежда говеда за месо, включени в направление 
биологично животновъдство като комисията взе в предвид, че се разпределят имоти до 
0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска единица на хектар. Заявителят е 
показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада 
и мера в размер на 502,842 дка. и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ 
същия има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
(ОПФ) в размер на до 840,000 дка. При разпределението на пасищата, мери и ливади от 
ОПФ в землището на с. Бов, с. Миланово, с. Еленов дол, с. Буковец, с. Зимевица и 
с.Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице 
да получи:  
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            Имот № 056100, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 310,907 дка. 
           Имот № 028045, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: използв. ливада, категория на земята при 
неполивни условия: девета,  с площ 191,935 дка. 
 
           26. Заявление, подадено от „Ауто Перфект Груп“ ЕООД с вх.№ 26-00-
172/10.03.2017 г. притежава животновъден обект с регистрационен № 5412250022, стар 
№ 2291-0300 в землището на с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. „Ауто Перфект Груп“ 
ЕООД  притежава общо 16,4 животински единици. Кандидатът отглежда говеда за 
месо, включени в направление биологично животновъдство като комисията взе в 
предвид, че се разпределят имоти до 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) животинска 
единица на хектар. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно 
ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 991,285 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на до 984,000 дка. При 
разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Осеновлаг, 
Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:  
           Имот № 110025, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 132,235 дка.  
          Имот № 110028, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,003 дка.  
          Имот № 110029, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,003 дка.  
          Имот № 110031, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 2,003 дка.  
          Имот № 110034, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 12,297 дка.  
          Имот № 108034, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 196,958  дка.  
          Имот № 108004, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 114,143 дка.  
          Имот № 114002, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, 
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни 
условия: десета,  с площ 274,461 дка.  
           Имот № 034024, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при 
неполивни условия: десета,  с площ 251,177 дка.  
 
         27. Заявление, подадено от Людмил Атанасов Иванов с вх.№ 94-Л-33/13.03.2017 г.  
притежава животновъден обект с регистрационен стар № 2293-0027 в землището на 
с.Буковец, Община Своге, област Софийска и ОЕЗ: пасище с регистрационен 
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№0698520006, стар № 2293-0050 в  землището на с. Буковец, Община Своге, област 
Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Заявлението е подадено след крайния срок – 10.03.2016г. и същото не следва да се 
разглежда, съответно - уважи. На основание чл.119, ал. 9 от НРПУРОИ, Людмил 
Атанасов Иванов може да се възползва от възможността да участва в търг за отдаване 
под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, в който ще се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в съответното 
землище или в друго землище на територията на Община Своге.            
 
            На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 119, ал. 7 от НРПУРОИ, 
настоящият протокол да се обяви в кметствата по съответните землища и да се 
публикува на интернет страницата на Общината. Същият може да се обжалва по 
отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – 
гр. Своге.       
           Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не 
разпореди друго.                     
 
 
 
КОМИСИЯ:      
 
Председател: ……………….             
                     Даниела Дакова    
 
Членове: 1. …………………. 
                Мария Владимирова        
                 
                 2. …………………. 
                 Десислава Димитрова      
               
                 3. ………………….. 
                 Биляна Грозданова 
 
                 4. …………………… 
                 Симона Симеонова                                   
                            
                 5 …………………….  
                 Владислава Илиева          
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