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                                               Утвърждавам: /п/  
                                                                инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ 
                                                                  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
                                                                съгл.Заповед №567/25.04.2016г. 
 
 

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

по чл.119, ал.5 от  НРПУРОИ      
 
           Днес, 28.04.2016г., 13:00ч. в Заседателната зала на Община Своге, находяща се 
на първи етаж, на основание чл.37и, ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.119, ал.5 от НРПУРОИ, се 
проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №382/24.03.2016г. на Кмета на 
Община Своге, в състав:                                                                                                                
   
           Председател: Даниела Дакова – Секретар на Община Своге 
 
           Членове: 1. Мария Владимирова – Директор на Дирекция „ПАО“; 
                           2. Мирослав Митрев –  Старши юрисконсулт;      
                           3. Десислава Димитрова – Младши експерт „УС“; 
                           4. Владислава Илиева – Гл. специалист счетоводител;                                         
                           5. Трендафилка Боянова – Гл.специалист „УРТ“,                           
 
         за разглеждане на подадени заявления по чл.37и, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ и в 
изпълнение на чл.119, ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ и относно окончателно разпределение 
на имоти публична или 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 10 (десет) 
дка. за 1 (една) животинска единица в имоти от 1 (първа) до 7 (седма) категория и до 20 
(двадесет)  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 от местни (автохтонни) породи, се 
разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 
до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.             
         Комисията установи, че са подадени 37 (тридесет и седем) броя заявления по 
чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, както следва:                       
                              

1. Заявление с вх.№94-Д-189/20.08.2015г, подадено от Димитрина Трендафилова 
Петрова, с адрес: с.Зимевица, Община Своге, област Софийска.   
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2. Заявление с вх.№94-А-245/25.11.2015г., подадено от Андон Стефанов Павлов, 
с адрес: гр.Смолян, ул.“Стою Шишков“, бл.№1, вх.Б,ет.4, ап.10, Община 
Смолян, област Смолян.                                                                                         

3. Заявление с вх.№94-Д-38/29.01.2016г., подадено от Дойчо Борисов Гогов, с 
адрес: с.Зимевица, Община Своге, област Софийска.              

4. Писмо с вх.№ 08-01-28/02.02.2016г., подадено от Секретаря на Община Враца.       
5. Заявление с вх.№94-Ц-22/09.02.2016г., подадено от Цвета Кирилова 

Младенова, с адрес: с.Искрец, ул.“Божица“№5, Община Своге, област 
Софийска.                                        

6. Заявление с вх.№94-Ц-23/11.02.2016г., подадено от Цветан Тодоров Цветков, с 
адрес: с.Реброво, м.“Старо село“ №793, Община Своге, област Софийска.    

7. Заявление с вх.№94-Р-51/15.02.2016г., подадено от Розалин Младенов Костов, 
с адрес: гр.Костинброд,  ул.“Лилия“ №20, Община Костинброд, област 
Софийска.              

8. Заявление с вх.№94-Т-23/15.02.2016г., подадено от Тодор Божидаров 
Стефанов, с адрес: с.Драговищица, ул.“1“ №29, Община Костинброд,  област 
Софийска.                          

9. Заявление с вх.№94-К-34/22.02.2016г., подадено от Красимир Георгиев Илиев, 
с адрес: гр.София, ж.к. Надежда – 2, бл.253, вх.А, ап.1, Столична община.                                        

10. Заявление с вх.№94-Л-37/23.02.2016г., подадено от Любен Давидов Тодоров, с 
адрес: с.Зимевица, Община Своге, област Софийска.                                                                                        

11. Заявление с вх.№26-00-212/01.03.2016г., подадено от „Гюнберг Годеч“ ЕООД с 
адрес: с.Мургаш, Община Годеч, област Софийска.      

12. Заявление с вх.№94-Е-54/01.03.2016г., подадено от Евгени Йорданов Савов 
чрез Светослав Евгениев Савов, с адрес: с.Зимевица, Община Своге, област 
Софийска.          

13. Заявление с вх.№94-А-86/07.03.2016г., подадено от Александър Георгиев 
Иванов,  с адрес: с.Томпсън, ул.“Христо Смирненски“№1, Община Своге, 
област Софийска.                         

14. Заявление с вх.№94-И-53/07.03.2016г., подадено от Иван Георгиев Исаев, с 
адрес: с.Лакатник, Община Своге, област Софийска.                       

15. Заявление с вх.№94-П-48/08.03.2016г., подадено от Петко Стоев Иванов, с 
адрес: с.Ябланица, м.“Тихов дол“, Община Своге, област Софийска.  

16. Заявление с вх.№94-Ц-36/08.03.2016г. подадено от  Цветанка Стоева Иванова, 
с адрес: с.Ябланица, м.“Тихов дол“, Община Своге, област Софийска.                     

17. Заявление с вх.№26-00-226/09.03.2016г., подадено от „Златен изгрев БГ“ 
ЕООД чрез Красимир Петров Каменов, с адрес: с.Згориград, ул.“Веслец“№1, 
Община Враца, област Враца.              

18. Заявление с вх.№94-Е-60/09.03.2016г., подадено от Емануил Петров Милев, с 
адрес: с.Зимевица, Община Своге, област Софийска.        

19. Заявление с вх.№94-С-93/09.03.2016г., подадено от Станислав Иванов 
Михайлов,  с адрес: гр.Ботевград, ул.“Стефан Стамболов“№17, Община 
Ботевград, област Софийска.                 

20. Заявление с вх.№94-Г-66/09.03.2016г., подадено от Георги Иванов Стилиянов, 
с адрес: гр.Врачеш, ул.“Възраждане“№1, Община Ботевград, област Софийска.        

21. Заявление вх.№94-В-117/09.03.2016г., подадено от Венцислав Тодоров Петков, 
с адрес: гр.Ботевград, ж.к.“Васил Левски“, бл.50, вх.А, ет.3, ап.7, Община 
Ботевград, област Софийска.                     

22. Заявление с вх.№94-С-95/09.03.2016г., подадено от Станислав Митов 
Атанасов, с адрес: гр.Своге, м.“Раньов дол“ №6, Община Своге, област 
Софийска.                                                         
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23. Заявление с вх.№94-И-55/09.03.2016г., подадено от Ивайло Милчов Маринков, 
с адрес: с.Зимевица, Община Своге, област Софийска.                         

24. Заявление с вх.№94-Я-6/09.03.2016г., подадено от Яна Георгиева Тилкова, с 
адрес: гр.Ботевград, ж.к. „Саранск“, бл.11, вх.А, ет.5, ап.15, Община Ботевград, 
област Софийска.      

25. Заявление с вх.№94-Ц-37/09.03.2016г., подадено от Цвети Тихомирова 
Трифонова,  с адрес: гр.Ботевград, бул.“Цар Освободител“ бл.№16, вх.Д, ет.4, 
ап.43.          

26. Заявление с вх.№94-П-52/09.03.2016г., подадено от Петя Георгиева Тилкова, с 
адрес: гр.Ботевград, ж.к. „Саранск“, бл.11, вх.А, ет.5, ап.15, Община Ботевград, 
област Софийска.                  

27. Заявление с вх.№94-В-118/09.03.2016г., подадено от Владимир Павлов 
Стоичков, с адрес: с.Искрец, ул.“Васил Левски“ №106, Община Своге, област 
Софийска.                              

28. Заявление с вх.№94-П-54/10.03.2016г., подадено от Петър Найденов Драганов, 
с адрес: гр.Долна баня, ул.“Ал.Стамболийски“№6, Община Долна баня, област 
Софийска.                    

29. Заявление с вх.№94-Д-89/10.03.2016г., подадено от Димитър Весков Груев, с 
адрес: гр.Долна баня, ул.“Търговска“ №119, Община Долна баня, област  
Софийска.      

30. Заявление с вх.№26-00-233/10.03.2016г., подадено от „Еко орех България“ 
ЕООД чрез Цвете Бориславова Борисова, с адрес: гр.София, ул.“Казбек“ №49, 
Столична община.                  

31. Заявление с вх.№94-К-42/10.03.2016г., подадено от Кристиян Тонев Тодоров, с 
адрес: с.Литаково, ул.“Кочо Честименски“ №8, Община Ботевград, област 
Софийска.      

32. Заявление с вх.№94-Н-74/10.03.2016г., подадено от Николай Божидаров 
Лимбизийски, с адрес: гр.София, ж.к.“Надежда“-1, бл.115, вх.Б, ет.8, ап.44.               

33. Заявление с вх.№94-С-99/10.03.2016г., подадено от Стоян Василев Георгиев, с 
адрес: гр.София, ж.к.Дружба-1, бл.109, вх.Б, ет.7, ап.28.                                                                                                

34. Заявление с вх.№26-00-234/10.03.2016г., подадено от „Би Ви Трейд“ ЕООД 
чрез Боряна Чавдарова Василева, с адрес: с.Врачеш, Община Ботевград, област 
Софийска.  

35. Заявление с вх.№94-П-53/10.03.2016г., подадено от Петър Любенов Ненков, с 
адрес: с.Осеновлаг, Община Своге, област Софийска.              

36. Заявление с вх.№94-И-251/29.03.2016г., подадено от Иван Методиев Иванов, с 
адрес: гр.Своге, ул.“Панорамски път“№14, Община Своге, област Софийска.   

37. Заявление с вх.№94-Е-224/25.11.2015г., подадено от Емил Николов Миланов, с 
адрес: гр.Годеч, ул.“Яворов“№2, Община Годеч, област Софийска.                            
 

         Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления и приложените 
към тях документи на всеки заявител поотделно, както следва:                                      
      
          1. Заявление, подадено от Димитрина Трендафилова Петрова с вх.№94-Д-
189/20.08.2015г, притежава животновъден обект с регистрационен №3084700012, стар 
№2282–0184 в землището на с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран 
в Интегрираната информационна система на БАБХ. Димитрина Трендафилова Петрова 
притежава общо 13,350 (тринадесет цяло, триста и петдесет хилядни) броя животински 
единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване 
(НТП): пасище, мера и ливада в размер на 80,726 дка. (осемдесет цяло, седемстотин 
двадесет и шест хилядни дка.) и съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същата 
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има право да получи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в 
размер на до 83,942 дка. (осемдесет и три цяло, деветстотин четиридесет и две хилядни 
дка.) от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 167,884 дка. 
(сто шестдесет и седем цяло, осемстотин осемдесет и четири 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 №000254, находящ се в с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: шеста 115,120 дка. (сто и петнадесет 
цяло, сто и двадесет хилядни дка.) и десета 169,560 дка. (сто шестдесет цяло, 
петстотин и шестдесет хилядни дка.)  с площ 284,680 дка. (двеста осемдесет и 
четири цяло, шестстотин и осемдесет хилядни дка.)                                                                   
          2. Заявление, подадено от Андон Стефанов Павлов, с вх.№94-А-245/25.11.2015г., 
притежава животновъден обект с регистрационен №2288-0002 в землището на 
с.Манастирище, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Андон Стефанов Павлов притежава общо 83 
(осемдесет и три) 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 1000 дка. (хиляда дка.) от 
първа до седма категория на земята при неполивни условия или 2000 дка. (две хиляди 
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 и 
с.Манастирище, Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото 
лице да получи:                          
           Имот №000097, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: девета с площ 974,930 дка. 
(деветстотин седемдесет и четири цяло, деветстотин и тридесет хилядни дка.;  
           Имот №000099, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 184,307 дка. (сто 
осемдесет и четири цяло, триста и седем хилядни дка.); 
           Имот №000102, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 196,038 дка. (сто 
деветдесет и шест цяло, тридесет и осем хилядни дка.);  
           Имот №028001, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 25,929 дка. (двадесет и 
пет цяло, деветстотин двадесет и девет хилядни дка.); 
           Имот №028002, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 13,484 дка. 
(тринадесет цяло, четиристотин осемдесет и четири хилядни дка.);    
          Имот №028003, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 2,661 дка. (две цяло, 
шестстотин шестдесет и една хилядни дка.);           
          Имот №028004, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 2,935 дка. (две цяло, 
деветстотин тридесет и пет хилядни дка.);       
         Имот №028010, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, с 
площ 6,673 дка. (шест цяло, шестстотин седемдесет и три хилядни дка.);      
         Имот №007015, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 51,620 дка. 
(петдесет и едно цяло, шестстотин и двадесет хилядни дка.);      
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           Имот №008015, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 25,051 дка. 
(двадесет и пет цяло, петдесет и една хилядни дка.); 
           Имот №008016, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 51,620 дка. 
(двадесет и пет цяло, деветстотин двадесет и девет хилядни дка.);   
           Имот №008023, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: осма с площ 6,146 дка. 
(шест цяло, сто четиридесет и шест хилядни дка.);       
          Имот №008024, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: осма с площ 3,767 дка. 
(три цяло, седемстотин шестдесет и седем хилядни дка.); 
          Имот №008026, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: осма с площ 3,944  дка. 
(три цяло, деветстотин четиридесет и четири хилядни дка.);            
          Имот №008027, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 4,826 дка. 
(четири цяло, осемстотин двадесет и шест хилядни дка.);     
          Имот №008031, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: осма с площ 4,301 дка. 
(четири цяло, триста и една хилядни дка.);    
          Имот №008032, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: девета с площ 3,416 дка. 
(три цяло, четиристотин и шестнадесет хилядни дка.);          
          Имот №008034, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 23,979 дка. 
(двадесет и три цяло, деветстотин седемдесет и девет хилядни дка.); 
          Имот №008045, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 2,745 дка. 
(две цяло, седемстотин четиридесет и пет хилядни дка.)     
         3. Заявление, подадено от Дойчо Борисов Гогов с вх.№94-Д-38/29.01.2016г., 
притежава животновъден обект с регистрационен №2282–0028 в землището на 
с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Дойчо Борисов Гогов притежава общо 12 
(дванадесет) животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада, мера в размер на 115,863(сто и 
петнадест цяло, осемстотин шестдесет и три хилядни 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 41,103 (четиридесет и едно цяло, сто и три 
хилядни ) дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 
82,206 (осемдесет и две цяло, двеста и шест хилядни 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 №000880, находящ се в с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 18,746 (осемнадесет 
цяло, седемстотин четиридесет и щест хилядни ) дка.                                                             
          4. Заявление, подадено от Цвета Кирилова Младенова с вх.№94-Ц-
22/09.02.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2278-0170 в 
землището на с.Добравица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
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Интегрираната информационна система на БАБХ. Цвета Кирилова Младенова 
притежава общо 10,200 (десет цяло и двеста хилядни) животински единици. Заявителят 
е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, 
ливада и мера в размер на 54,580 (петдесет и четири цяло, петстотин и осемдесет 
хилядни) 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 
125,710 (сто двадесет и пет цяло, седемстотин и десет хилядни ) дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 251,420 (двеста петдесет и едно цяло, 
четиристотин и двадесет хилядни) дка. от осма до десета категория на земята при 
неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в 
землището на с.Добравица, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:                                                                 
           Имот №000146 находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
с площ 20,355 (двадесет цяло, триста петдесет и пет хилядни) дка.  
           Имот №000144, находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 2,828 (две цяло, 
осемстотин двадесет и осем хилядни ) дка.    
           Имот №000160, находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 0,508 (нула цяло, 
петстотин и осем хилядни ) дка.     
           Имот №000159 находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 6,366 (шест цяло, 
триста шестдесет и шест хилядни ) дка.    
            Имот №011005, находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ от 3,017 (три цяло и 
седемнадесет хилядни) дка.  
            Имот №013032, находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ от 1,844 /едно цяло 
осемстотин четиридесет и четири хилядни/ дка.  
            Имот №013031, находящ се в с.Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ от 1,296 /едно цяло 
двеста деветдесет и шест хилядни/ дка.       
           5.  Заявление, подадено от Цветан Тодоров Цветков с  вх.№94-Ц-23/11.02.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен №2294-0009 в землището на 
с.Реброво, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Цветан Тодоров Цветков притежава общо 3,750 (три 
цяло, седемстотин и петдесет хилядни) животински единици. Заявителят е показал 
собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мерав 
размер на 1,103 (едно цяло, сто и три хилядни) 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 36,397 (тридесет и шест цяло, триста деветдесет и 
седем хилядни) дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 
72,794 (седемдесет и две цяло, седемстотин деветдесет и четири хилядни) дка. от осма 
до десета категория на земята при неполивни условия. При разпределението на 
пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с.Луково, Община Своге, област 
Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:                                  
           Имот №023007, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 8,108 /осем цяло сто 
и осем/ дка.   
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           Имот №023011, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 6,762 /шест цяло 
седемстотин шестдесет и два/ дка.       
           Имот №023003, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 1,797 (едно цяло и 
седемстотин деветдесет и седем хилядни) дка. 
           Имот №032014, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, с 
площ от 10,290 (десет цяло, двеста и деветдесет) дка.  
           Имот №032019, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 12,503 /дванадесет 
цяло петстотин и три/ дка. 
         Имот №031014, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 11,864 /единадесет 
цяло осемстотин шестдесет и четири/ дка.  
         Имот №031015, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 3,148 (три цяло, сто 
четиридесет и осем хилядни) дка.     
         Имот №031018, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 3,108 (три цяло, сто 
и осем хилядни) дка.   
         Имот №031013, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 9,793 /девет цяло 
седемстотин деветдесет и три/ дка. 
         Имот №033006, находящ се в с.Луково, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ от 7,063 (седем цяло, 
шестдесет и три хилядни) дка. 
             
            6. Заявление, подадено от Розалин Младенов Костов с вх.№94-Р-51/15.02.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен №2205Б– 0017 в землището на 
с.Цръклевци, Община Драгоман, 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, поемащи задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние.                       
            7. Заявление, подадено от Тодор Божидаров Стефанов с вх.№94-Т-
23/15.02.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2237-0033  в 
землището на с.Драговищица, Община Костинброд, 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.                                 
             8. Заявление, подадено от Красимир Георгиев Илиев с вх.№94-К-
34/22.02.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2269–0032 в 
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землището на с.Редина, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Красимир Георгиев Илиев притежава общо 5 (пет) 
животински единици. 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 
до 75 дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 150дка. 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, комисията предлага правоимащото лице да получи:                                 
         Имот №055020, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 15,092(петнадесет цяло 
и деветдесет и две хилядни) дка.           
         Имот №055012, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 5.292 (пет цяло, 
двеста деветдесет и две хилядни) дка. 
          Имот №054070, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 2,215 (две цяло, 
двеста и петнадесет хилядни) дка. 
          Имот №054006, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 2.999 (две цяло, 
деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка. 
           Имот №054006, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 2.999 (две цяло, 
деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка. 
           Имот №054009, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 5.091 (пет цяло, 
деветдесет и една хилядни) дка. 
           Имот №055002, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 2.878 (две цяло, 
осемстотин седемдесет и осем хилядни) дка. 
            Имот №052009, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 15.793 (петнадесет 
цяло, седемстотин деветдесет и три хилядни) дка. 
            Имот №057012, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 2.310 (две цяло, 
триста и десет хилядни) дка. 
            Имот №050009, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 3.320 (три цяло, 
триста и двадесет хилядни) дка. 
           Имот №050010, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 1.104 (едно цяло, сто 
и четири хилядни) дка. 
           Имот №050011, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 5.408 (пет цяло, 
четиристотин и осем хилядни) дка. 
          Имот №060001, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 7.500 (седем цяло и 
петстотин хилядни) дка. 
          Имот №000052, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 5.711 (пет цяло и 
седемстотин и единадесет хилядни) дка. 
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            Имот №000053, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 13.636 (тринадесет 
цяло шестотин тридесет и шест хилядни) дка. 
            Имот №000050, находящ се в с. Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета, с площ от 5.168 (пет цяло 
шестотин сто шейсет и осем хилядни) дка. 
            
             9. Заявление, подадено от Любен Давидов Тодоров с вх.№94-Л-37/23.02.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен №3084720022, стар №2282–0168 в 
землището на с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Любен Давидов Тодоров притежава 
общо 6 (шест) животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти 
с начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 34.369 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 58,644 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 117,288 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 №035002, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ от 66,211 (шестдесет и 
шест цяло двеста и единадесет) дка.  
          Имот №000855, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ от 23,294 (двадесет и три 
цяло двеста деветдесет и четири) дка.  
              
           10. Заявление, подадено от „Грюнберг Годеч“ ЕООД с вх.№26-00-
212/01.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2251–0047 в 
землището на с.Бракьовци, Община Годеч, 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.                                             
           11. Заявление, подадено от Евгени Йорданов Савов с вх. № вх.№94-Е-
54/01.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2282–0169 в 
землището на с.Зимевица Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Евгени Йорданов Савов притежава 
общо 14,15 (четиринадесет цяло и петнадесет) животински единици. 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 175,500 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 351 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 № 000560, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
с площ 309.624 (триста и девет цяло шестотин двадесет и четири хилядни) дка, 
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категория на земята при неполивни условия: десета (247,698 дка) и шеста (61,925 
дка). 
          Имот № 000195, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
с площ 61,166 (шестдесет и едно цяло, сто шестдесет и шест хилядни) дка. 
категория на земята при неполивни условия: десета - 42,816 дка. и осма 18,349 дка. 
        
             12. Заявление, подадено от Александър Георгиев Иванов с вх.№94-А-
86/07.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2285–0139 в 
землището на с.Томпсън, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Александър Георгиев Иванов 
притежава общо 63,55 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 17,863 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 769,637 дка. от първа 
до седма категория на земята при неполивни условия или 1539,274 дка. от осма до 
десета категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, 
мери и ливади от ОПФ в землището на с. Буковец, с. Томпсън и гр. Своге, Община 
Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:                          
            Имот №001547, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 148,047(сто 
четиридесет и осем цяло и четиресет и седем) дка.      
           Имот №001551, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета0 с площ 29,008 (двадесет и 
девет цяло осем хилядни) дка.          
           Имот №001550, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 11,058 (единадесет цяло 
петдесет и осем хилядни) дка.    
           Имот №000272, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 7,215 (седем цяло, 
двеста и петнадесет хилядни) дка.  
           Имот №009998, находящ се в с. Буковец, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 6,209 (шест цяло 
двеста и девет хилядни) дка. 
           Имот №000355, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 47,188 /четиридесет и 
седем цяло сто осемдесет и осем хилядни/ дка. 
           Имот №000311, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия седма с площ 7,859 /седем цяло 
осемстотин петдесет и девет хилядни/ дка. 
           Имот №000365, находящ се в гр. Своге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия седма с площ 28,336 /двадесет и осем 
цяло триста тридесет и шест хилядни/ дка. 
           Имот №024003, находящ се в с. Томпсън, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 1.812 (едно цяло, 
осемстотин и дванадесет хилядни) дка. 
           Имот №007006, находящ се в с. Томпсън, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 7.829 (седем цяло, 
осемстотин двадесет и девет хилядни) дка. 
           Имот №010013, находящ се в с. Томпсън, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 7.994 (седем цяло, 
деветстотин деветдесет и четири хилядни) дка. 



  

11 
 

 
             13. Заявление, подадено от Иван Георгиев Исаев с вх.№94-И-53/07.03.2016г., 
притежава животновъден обект с регистрационен №1447530015, стар №2272–0038 в 
землището на с.Лакатник, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Иван Георгиев Исаев притежава 
общо 6,900 животински единици. 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 69 дка. от първа до седма категория на земята при неполивни 
условия или 138 дка. от осма до десета категория на земята при неполивни условия. 
При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на с. Лакатник, 
Община Своге, област Софийска, комисията предлага правоимащото лице да получи:                          
            Имот №023105, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 32,052 (тридесет и две 
цяло, петдесет и две хилядни) дка.     
            Имот №023048, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 5,974 (пет цяло, 
деветстотин седемдесет и четири хилядни) дка.     
            Имот №023045, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 3,566 (три цяло, 
петстотин шейсет и шест хилядни) дка.                 
           Имот №023104, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 3,626 (трии цяло, 
шестотин двадесет и шест хилядни) дка. 
           Имот №013192, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 6,796 (шест цяло, 
седемстотин деветдесет и шест хилядни) дка.  
           Имот №024178, находящ се в с. Лакатник, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 1.824 (едно цяло, 
осемстотин двадесет и четири хилядни) дка.  
 

14. Заявление, подадено от  Петко Стоев Иванов с вх.№94-П-48/08.03.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен №2298–0040 в землището на 
с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Петко Стоев Иванов притежава общо 12,800 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 57,727 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 156,661 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 313,322 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Ябланица, Община Своге, област Софийска, 
комисията предлага правоимащото лице да получи:                           
             Имот №001747, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 61,320 (шестдесет и 
едно цяло, триста и двадесет хилядни) дка.        
               Имот №000327, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 122.775 
(сто двадесет и две цяло седемстотин седемдесет и пет хилядни) дка.   
              Имот №000236, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 55,564 
(петдесет и пет цяло петстотин шестдесет и четири хилядни) дка.    
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              Имот №001517, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 9,990 
(девет цяло деветстотин и деветдесет хилядни) дка.  
              Имот №200686, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 27.628 
(двадесет и седем цяло шестотин двадесет и осем хилядни) дка.    
              Имот №200725, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 38,899 
(двадесет и осем цяло осемстотин деведесет и девет хилядни) дка. 
 
             15. Заявление, подадено от Цветанка Стоева Иванова с вх.№94-Ц-
36/08.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2298–0039 в 
землището на с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Цветанка Стоева Иванова притежава 
общо 34,00 (тридесет и четири) животински единици. Заявителят е показал собствени и 
ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): пасище, ливада и мера в размер на 
96,684 (деветдесет и шест цяло, шестстотин осемдесет и четири хилядни) 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 422,308 
(четиристотин двадесет и дев цяло, триста и осем хилядни) дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 844,616 (осемстотин четиридесет и 
четири цяло, шестстотин и шестнадесет хилядни) дка. от осма до десета категория на 
земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и ливади от 
ОПФ в землището на с.Ябланица и с.Огоя, Община Своге, област Софийска, комисията 
предлага правоимащото лице да получи:   
              Имот №000364, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия девета с площ от 208,560 
(двеста и осем цяло петстотин и шесдесет хилядни) дка.   
              Имот №001085, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия девета с площ от 19,180 
(деветнадесет цяло сто и осемдесет хилядни) дка.  
              Имот №000325, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ от 124,225 
(сто двадесет и четири цяло двеста двадесет и пет хилядни) дка.              
             Имот №200695, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ от 105,754 (сто и пет 
цяло и седемстотит петдесет и четири хилядни) дка.     
             Имот №200300, находящ се в с.Ябланица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 24,441 (двадесет и 
четири цяло четиристотин четиридесет и една хилядни) дка. 
             Имот №000018, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, с 
площ 35,872 (тридесет и пет цяло осемстотин седемдесет и две хилядни) дка.      
            Имот №000022, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, с 
площ 30,432 (тридесет цяло четиристотин тридесет и две хилядни) дка. 
            Имот №000057, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, с 
площ 23,196 (двадесет и три цяло сто деветдесет и шест хилядни) дка. 
           Имот №000190, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 17,915 (седемнадесет 
цяло деветстотин и петнадесет хилядни) дка.      
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         Имот №000228, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета  с площ 150,199 (сто и петдесет 
цяло сто деветдесет и девет хилядни) дка.      
         Имот №000683, находящ се в с.Огоя, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета   с площ 62,924 (шестдесет и 
две цяло деветстотин двадесет и четири хилядни) дка.       
 
          16. Заявление, подадено от „Златен изгрев БГ“ ЕООД чрез Красимир Петров 
Каменов в качеството на управител, с вх.№26-00-226/09.03.2016г., няма данни за 
регистриран животновъден обект 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.                                                          
 

17. Заявление, подадено от Емануил Петров Милев с вх. №94-Е-60/09.03.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен №3084720018, стар №2282–0142 в 
землището на с.Зимевица, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Емануил Петров Милев притежава 
общо 7,6 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 214,548 дка., които са 
частна собственост и за които имоти има сключени договори със срок до 30.09.2016 г. 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 25,909 дка. от първа до 
седма категория на земята при неполивни условия или 51,818 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 №000825, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, с 
площ от 25,856 (двадесет и пет цяло, осемстотин петдесет и шест хилядни) дка. 
категория на земята при неполивни условия: осма - 10,342 дка. и шеста - 15,514 
дка.   
         Имот №061040, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия осма с площ 8,761 (осем цяло 
седемстотин шейсет и един) дка.   
        
           18. Заявление, подадено от Станислав Иванов Михайлов с вх.№94-С-
93/09.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2148-0001 в 
землището на с.Радотина, Община Ботевград, 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.   
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            19. Заявление, подадено от Георги Иванов Стилиянов с вх.№94-Г-
66/09.03.2016г., притежава  животновъден обект с регистрационен №1228310008, стар 
№2151–0105 в землището на с.Врачеш, Община Ботевград, 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 Венцислав Тодоров Петков, с вх.№94-В-
117/09.03.2016г., притежава временен животновъден обект с регистрационен №2288 – 
0004 в землището на с.Трудовец, Община Ботевград, 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.   
                                                          

21. Заявление, подадено от Станислав Митов Атанасов с вх.№94-С-
95/09.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2260–0228 в 
землището на гр.Своге, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Станислав Митов Атанасов притежава общо 34,35 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): пасище, ливада,мера в размер на 138,778 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 385 (триста осемдесет и 
пет) дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 770 
(седемстотин и седемдеесет) 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 и с.Заноге, Община Своге, област Софийска, комисията предлага 
правоимащото лице да получи:                                        
             Имот №059002, находящ се в с.Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 250,558 /двеста и 
петдесет хилядни петстотин петдесет и осем/ дка.   
             Имот №010095, находящ се в с.Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 22.928 (двадесет и две 
цяло, деветстотин двадесет и осем хилядни) дка. 
             Имот №010096, находящ се в с.Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 37.844 (тридесет и 
седем цяло осемстотин четиредесет и четири хилядни) дка. 
            Имот №059007, находящ се в с.Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 390,336 /триста и 
деветдесет цяло триста тридесет и шест хилядни/ дка. 
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            Имот №012008, находящ се в с.Редина, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия девета с площ 2.569 (две цяло, 
петстотин шестдесет и девет хилядни) дка. 
           
              22. Заявление, подадено от Ивайло Милчов Маринков с вх.№94–И-
55/09.03.2016г., притежава животновъдни обекти с регистрационен №3032920008, стар 
№2283–0054 в землището на с.Заноге, Община Своге, област Софийска и с 
регистрационен №3084710001, стар №2282–0222  в землището на с.Зимевица, Община 
Своге, област Софийска, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Ивайло Милчов Маринков притежава общо 22,40 животински единици. 
Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): 
(пасище, ливада) в размер на 391,471 дка. Заявителя е декларирал, че ползва по-малка 
площ 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 63,121 дка. от 
първа до седма категория на земята при неполивни условия или 126,242 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 №010106, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 5.455 (пет цяло, 
четиристотин петдесет и пет хилядни) дка.   
            Имот №010001, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 8.918 (осем цяло, 
деветстотин и осемнадесет хилядни) дка. 
            Имот №010102, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 10.906 (десет цяло, 
деветстотин и шест хилядни) дка.   
            Имот №010003, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 6.315 (шест цяло, 
триста и петнадесет хилядни) дка.   
            Имот №010004, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 7.454 (седем цяло, 
четиристотин петдесет и четири хилядни) дка.   
            Имот №010005, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 7.758 (седем цяло, 
седемстотин петдесет и осем хилядни) дка.   
            Имот №010006, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 3.446 (три цяло, 
четиристотин четиридесет и шест хилядни) дка.   
            Имот №010007, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 3.700 (три цяло, 
седемстотин хилядни) дка. 
           Имот №010008, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 4.618 (четири цяло, 
шестстотин и осемнадесет хилядни) дка.   
           Имот №010009, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 4.077 (четири цяло, 
седемдесет и седем хилядни) дка.   
           Имот №010010, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 7.844 (седем цяло, 
осемстотин четиридесет и четири хилядни) дка.   
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           Имот №010067, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 3.431 (три цяло, 
четиристотин тридесет и една хилядни) дка.   
           Имот №010068, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия пета с площ 3.700 (три цяло, 
седемстотин хилядни) дка.   
           Имот №010098, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 16,402 (шестнадесет 
цяло, четиристотин и две хилядни) дка.   
 
             23. Заявление, подадено от Яна Георгиева Тилкова с вх.№94-Я-6/09.03.2016г., 
притежава животновъден обект с регистрационен №2152–0074 в землището на 
с.Рашково, Община Ботевград, 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 същата 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.              
             24. Заявление, подадено от Цвети Тихомирова Трифонова с вх.№94-Ц-
37/09.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №6159460005, стар 
№2148–0058 в землището на с.Радотина, Община       Ботевград, 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 същата 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.                                                      
              25. Заявление, подадено от Петя Георгиева Тилкова с вх.№94-П-
52/09.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен № 2152–0040 в 
землището на с.Рашково, Община Ботевград, 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 същата 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.                  
               26. Заявление, подадено от Владимир Павлов Стоичков с вх.№94-В-
118/09.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2290–0185 в 
землището на с.Искрец, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Владимир Павлов Стоичков притежава общо 35,90 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 374,579 дка. и съгласно 
разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и 



  

17 
 

ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на 315,212 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 630,424 дка. от осма до десета 
категория на земята при неполивни условия. При разпределението на пасищата, мери и 
ливади от ОПФ в землището на с. Добравица, Община Своге, област Софийска, 
комисията предлага правоимащото лице да получи:                          
           Имот №000172, находящ се в с. Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 239.836 /двеста 
тридесет и девет цяло осемстотин тридесет и шест хилядни/ дка.    
           Имот №000229, находящ се в с. Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 144,100 /сто 
четиридесет и четири цяло и сто хилядни/ дка.    
           Имот №000178, находящ се в с. Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 81,817 /осемдесет и 
една хилядни осемстотин и седемнадесет/ дка. 
           Имот №000183, находящ се в с. Добравица, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 142,272 /сто 
четиредесет и две хилядни двеста седемдесет и два/ дка. 
 
                27. Заявление, подадено от Петър Найденов Драганов с вх.№94-П-
54/10.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2283-0010 в 
землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Петър Найденов Драганов притежава общо 52 
животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 293,841 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 780 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 1560 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 №023065, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 1 045.556 (хиляда и 
четиридесет и пет, петстотин петдесет и шест хилядни) дка.    
          
               28. Заявление, подадено от Димитър Весков Груев с вх.№94-Д-89/10.03.2016г.,  
притежава животновъден обект с регистрационен № 2278-0053 в землището на с. Брезе, 
Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. Димитър Весков Груев притежава общо 49 животински единици. 
Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на трайно ползване (НТП): 
(пасище, ливада) в размер на 7,888 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 735 дка. от първа до седма категория на земята при 
неполивни условия или 1470 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 №000112, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия шеста с площ 536,532 
(петстотин тридесет и шест цяло, петстотин тридесет и две хилядни) дка.  
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              Имот №000326, находящ се в с. Зимевица, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ 545,683 
(петстотин четиридесет и пет цяло, шестстотин осемдесет и три хилядни) дка. 
 
              29. Заявление, подадено от „Еко орех България“ ЕООД, БУЛСТАТ 203519223 
чрез Цвете Бориславова Борисова в качеството на управител с вх.№26-00-
233/10.03.2016г., като не притежава животновъден обект с регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. За „Еко орех България“ ЕООД не се 
открива информация за притежавани животински единици. С оглед на това 
обстоятелство и 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.  
      
    
              30. Заявление, подадено от Кристиян Тонев Тодоров с вх.№94-К-
42/10.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2144–0417 в 
землището на с.Литаково, Община Ботевград, 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.  
          
               31. Заявление, подадено от Николай Божидаров Лимбизийски с вх.№94-Н-
74/10.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен №2278-0184 в 
землището на с. Брезе, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Николай Божидаров Лимбизийски притежава общо 
58 животински единици. Заявителят е показал собствени и ползвани имоти с начин на 
трайно ползване (НТП): (пасище, ливада) в размер на 1156,336 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 564 дка. от първа до седма 
категория на земята при неполивни условия или 1128 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 №161003, находящ се в с. Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 949,407 (деветстотин 
четиридесет и девет цяло, четиристотин и седем хилядни) дка.     
 
              32. Заявление, подадено от Стоян Василев Георгиев с вх.№94-С-
99/10.03.2016г., притежава животновъден обект с регистрационен № 2283-0012 в 
землището на с. Заноге, Община Своге, област Софийска, регистриран в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Стоян Василев Георгиев притежава общо 53 
животински единици. 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 795 дка. от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 1590 
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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 №059006, находящ се в с. Заноге, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия десета с площ 1060,899 (хиляда и 
шестдесет цяло, осемстотин деветдесет и девет хилядни) дка.       
         
              33. Заявление, подадено от „Би Ви Трейд“ ЕООД чрез Боряна Чавдарова 
Василева в качеството на управител  с вх.№26-00-234/10.03-2016г., притежава 
животновъден обект с регистрационен №0581580002, стар 2140–0376 в землището на 
с.Врачеш, Община Ботевград, 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.     
         
               34. Заявление, подадено от Петър Любенов Ненков с вх.№94-П-53/10.03.2016г. 
притежава животновъден обект с регистрационен №5412200004, стар №2291–0030 в 
землището на с.Осеновлаг, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Петър Любенов Ненков притежава 
общо 2,850 животински единици. 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 28,500 дка. от първа до седма категория на земята при неполивни 
условия или 57 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:                          
             Имот №056064, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ 33.924 дка 
(тридесет и три цяло, деветстотин двадесет и четири хилядни) дка.   
             Имот №059027, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ 18.198 дка 
(осемнадесет цяло, сто деветдесет и осем хилядни) дка.   
              Имот №056054, находящ се в с. Осеновлаг, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия десета с площ 6.084 дка 
(шест цяло, нула осемдесет и четири хилядни) дка.      
         
             35. Заявление, подадено от Иван Методиев Иванов с вх.№94-И-251/29.03.2016г.  
притежава животновъден обект с регистрационен №2284–0042 в землището на с.Заселе, 
Община Своге, област Софийска,  регистриран в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. Заявлението е подадено след крайния срок – 10.03.2016г., същото не 
следва да се уважи. На основание чл.119, ал.9 от НРПУРОИ, Иван Методиев 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.     
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            36. Заявление, подадено от Емил Николов Миланов, с вх.№94-Е-
224/25.11.2015г., притежава животновъден обект с регистрационен №2288-0003 в 
землището на с.Манастирище, Община Своге, област Софийска, регистриран в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Емил Николов Миланов притежава 
общо 88 (осемдесет и осем) 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 880 дка. (осемстотин 
и осемдесет дка.) от първа до седма категория на земята при неполивни условия или 
1760 дка. (хиляда седемстотин и шестдесет 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 и с.Манастирище, Община Своге, област Софийска, комисията 
предлага правоимащото лице да получи:                                     
           Имот №000092, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 71,962 дка. (седемдесет 
и едно цяло, деветстотин шестдесет и две хилядни дка.);  
           Имот №000094, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 147,047 дка. (сто 
четиридесет и седем цяло, четиридесет и седем хилядни дка.);  
           Имот №029002, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 114,808 дка. (сто и 
четиринадесет цяло, осемстотин и осем хилядни дка.);     
           Имот №000095, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 64,998 дка. (шестдесет 
и четири цяло, деветстотин деветдесет и осем хилядни дка.);               
           Имот №000010, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 164,282 дка. (сто 
шестдесет и четири цяло, двеста осемдесет и две хилядни дка.);  
           Имот №000053, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 309,769 дка. (триста и 
девет цяло, седемстотин шестдесет и девет хилядни дка.);  
         Имот №000062, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 451,890 дка. 
(четиристотин петдесет и едно цяло, осемстотин и деветдесет хилядни дка.);  
         Имот №000067, находящ се в с.Брезе, Община Своге, област Софийска, 
категория на земята при неполивни условия: десета с площ 85,017 дка. (осемдесет 
и пет цяло, седемнадесет хилядни дка.);  
         Имот №009004, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 137,721 
дка. (сто тридесет и седем цяло, седемстотин двадесет и една хилядни дка.);  
         Имот №009011, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 70,534 дка. 
(седемдесет цяло, петстотин тридесет и четири хилядни дка.);  
         Имот №009014, находящ се в с.Манастирище, Община Своге, област 
Софийска, категория на земята при неполивни условия: десета с площ 63,181 дка. 
(шестдесет и три цяло, сто осемдесет и една хилядни дка.) 
           37. Комисията установи и че е постъпило писмо с вх.№ 08-01-28/02.02.2016г., 
подадено от Секретаря на Община Враца във връзка с недостиг на пасища, мери и 
ливади за разпределение на животновъдите в Община Враца и относно отправена 
молба за предоставяне за извършване на допълнително разпределение на 
правоимащите в Община Враца съгласно разпоредбата на чл.37, ал.7 от ЗСПЗЗ. Към 
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писмото е приложен списък по следните критерии: вх.№ заявление; заявител; ЖЕ; 
полагаеми дка. от І – VII категория.  
            Комисията констатира, че Община Враца граничи с Община Своге чрез 
землището на с.Миланово. Фирма „Златен изгрев“ ЕООД, включено под №5 в 
приложения списък на кандидатите, е подало заявление и в Община Своге по чл.37и, 
ал.5 на ЗСПЗЗ. По така приложения списък на заявителите, комисията не може да 
установи местоположението на животновъдните обекти на кандидатите на територията 
на Община Враца. Дали тези обекти се намират в съседно землище на с.Миланово, 
Община Своге със землище на територията на Община Враца. Не са и представени 
копия на регистрационните карти на земеделските производители с необходимите 
заверки, не са представени заверени екземпляри – копия  от ветеринарен лекар за 
Община Враца относно справка за животни в обект по категории. На основание 
гореописаното, комисията взе решение за недопускане за разглеждане на заявленията 
по чл.37и, ал.5 на ЗСПЗЗ.                
            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: /п/               
                     Даниела Дакова    
 
Членове: 1. /п/ 
                Мария Владимирова        
                 
                2. /п/ 
                Мирослав Митрев      
               
                3. /п/ 
                Десислава Димитрова     
 
               4. /п/ 
               Владислава Илиева                                    
                            
               5 /п/  
               Трендафилка Боянова                       
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