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ОДОБРЯВАМ: …../П/….. Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679 
 
инж. Ангел Жиланов 
кмет на Община Горна Малина 

дата: 12.03.2021 г. 

Протокол 

 

от 

 заседание на комисията, назначена със Заповед № 82/08.03.2020 г. на кмета на община 

Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от 

общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“ 
  

 Днес, 11.03.2021 г. на основание чл. 37м, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи и Заповед № 82/08.03.2021 г. на кмета на община Горна Малина, за 

извършване на проверка за спазване на условията  по чл. 37и,  ал. 4,  от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, се събра комисия в състав: 

 
Председател:  Георги Янакиев – юрисконсулт и  
 
Членове: 1. Цветанка Иванова – заместник кмет 
 
   2. Георги Цветанов – правоспособен юрист   
 

 Комисията откри заседанието си в 10:00 часа в административната сграда на Община 

Горна Малина в зала № 9, ет. 2 . Започна работа по поставената задача, като разгледа всички 

сключени и действащи  договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, собственост на Община Горна Малина, със съответните ползватели и се запозна с  

официалната справка на БАБХ по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ, публикувана на страницата на 

агенцията и утвърдена със заповед РД 11-282/09.02.2021 г. на Изпълнителния директор на 

БАБХ, съдържаща информация за всички регистрирани към 01.02.2021 г. в Интегрираната 

информационна система на БАБХ : 

1.животновъдни обекти; 

2.собственици и ползватели на животновъдни обекти; 

3.пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ „Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост 

от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 

15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които 

отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 

(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до 

седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 

подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
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земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 

биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, 

независимо от категорията на имотите.“ 

 Съгласно § 2з. ДР на ЗСПЗЗ "Животинска единица" по смисъла на този закон е условна 

единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва: 

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява 

на една животинска единица; 

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска 

единица; 

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. 

 

Съгласно чл. 37м, ал. 4 от ЗСПЗЗ „Когато при извършването на проверките се 

установи, че: 

1.в животновъдният обект броят на регистрираните пасищни селскостопански 

животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или 

аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното 

намаление на броя на животните; 

2.в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 

договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината; 

3.е настъпила промяна на условията по чл.37и, ал.1, договорите за наем или аренда се 

прекратяват от кмета на общината; 

4.е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, 

договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;” 

 

След като се запозна подробно с горепосочените документи, комисията установи, че: 

 
Всички действащи договори  за наем на пасища и ливади от общинския поземлен 

фонд, собственост на община Горна Малина със съответните ползватели отговарят на 
изискванията на чл.37и , ал.4 от ЗСПЗЗ. 

 
Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на Община Горна 

Малина след неговото утвърждаване. 

        Настоящият протокол съдържащ 2 (две) печатни страници, бе съставен на 11.03.2021 г. в 

17:00 ч. в зала № 9 в административната сграда   на община Горна Малина.  

Длъжностни лица: 

Председател:…………………………………П………………………………………………………. 

 

Членове:  

1………………………………………………П……………………………………………………….. 

 

2………………………………………………П………………………………………………………. 
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