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УТВЪРЖДА 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 29.05.2015г. комисия назначена със Заповед № С015-РД-09-01-185 от 27.05.2015г. на 
Кмета на Столична община, в състав: 

Председател: 
Нина Макарова - директор на дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда" 

към СО; 
и членове: 
1. Инж.Галя Желева - гл. експерт Областна дирекция „Земеделие" София-град; 
2. Радослав Радославов - началник на Общинска служба по земеделие - Овча купел; 
3. Нора Кръстева - юрисконсулт към район „Овча купел"; 
4. Капка Димова - гл. експерт Д „ОЗГВООС" към СО 

се събра да извърши окончателно разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с 
начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 128 по Протокол 
№ 77, т.42 от 26.02.2015 г. на Столичния общински съвет и в съседни землища на територията на 
район „Овча купел" за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Комисията започна работа 
след като членовете на комисията представиха декларации по смисъла на Търговския закон, че не са 
свързани лица с участниците в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни 
органи. 

Комисията констатира, че в изпълнение на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ в район „Овча купел" са 
постъпили заявления от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ), желаещи да получат под наем пасища, мери и ливади от 
ОПФ, както следва: 
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1 9400-41 
31.03. 
2015г. 

Асен 
Крумов 
Малинов 

Горна 
баня 

1614-
0037 

31 10 81 49 ,15 152.29 

2 9400-42 
01.04. 
2015г. 

Спас 
Йорданов 
Спасов 

Суходол 1362-
0006 

10 6 2 15,6 33.452 

3 9400-50 
06.04. 
2015г. 

Стиляна 
Емилова 
Латинчева 

Горна 
баня 

1614-
0085 

16 5 2 21 154.6 

След разглеждане на заявленията, Комисията установи следното: 

1. Постъпилите заявления с №№ 9400-41/31.03.2015г.? 9400-42/01.04.2015г. и 9400-50/06. 
04.2015 г. съдържат необходимите документи и заявителите се допускат до участие в процедурата за 
предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2014-2015 г. 

След разглеждане на заявленията, които се допускат до процедура за окончателно 
разпределение за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ, при спазване на 
изискванията на чл. 37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и Решение № 128 по Протокол № 77, т.42 от 26.02.2015 
год. на СОС, Комисията 

РЕШИ: 

Заявителите ползват с правно основание общо 340,342 дка пасища, мери и ливади. Имотите -
общинска собственост, които ще бъдат допълнително разпределени са с обща площ 194,200 дка за 17,9 
ЖЕ.Поради констатиран недостиг на имоти от ОПФ на територията на район „Овча купел", за 
справедливо процентно разпределение на наличния ОПФ, комисията определи 25,85 % от полагащите 
се ЖЕ за всеки един заявител. 

1. Асен Крумов Симеонов със заявление № 9400-41/31.03.2015 г. 

За декларираните животни се определя общо 49,15 ЖЕ. 
Декларирани ползвани пасища 152 дка 9 категория. 

Говеда над 2 години - 31 бр. х 1 = 31 ЖЕ; 
Говеда под 2 години - 10 бр. х 0.6 = 6 ЖЕ; 
Овце 81 бр. х 0.15 = 12.15 ЖЕ; 
Общо: 49.15 ЖЕ. 
Ползвана площ по правно основание - 152.29 дка за 7.6 ЖЕ. 
Остават -41.55 ЖЕ ( по 20 дка/ЖЕ в имоти от осма до десета категория) за разпределение от ОПФ. 



Землище № на ПИ за 
индивидуално 

ползване 

н т п Категория Определени 
за отдаване 
площи /дка/ 

ЖЕ 
Наемна 

цена 
блв/дка 

Суходол 145001 Пасище, мера 6 31,4 3,14 157.00 
Суходол 133003 Пасище, мера 5 11,3 1,13 56.83 
Суходол 139001 Пасище, мера 6 27,4 2,74 137.35 
Суходол 141001 Пасище, мера 6 43,4 4,34 217.18 
Всичко 113,5 11,35 568.36 

2. Спас Йорданов Спасов със заявление ОС 9400-42/01.04.15 г. 

Молителят изказва желание за пасища само в землище Суходол, където отглежда животните. 
За декларираните животни се определя общо 15,6 ЖЕ. 

Говеда над 2 години - 10 бр. х 1 = 10 ЖЕ; 
Говеда под 2 години - 6 бр. х 0.6 = 3,6 ЖЕ; 
Коне 2 бр. х 1 = 2 ЖЕ; 
Общо: 15,6 ЖЕ. 
Ползвана площ по правно основание - 33,452 дка за 3,34 ЖЕ. 
Остават - 12,26 ЖЕ ( по 20 дка/ЖЕ в имоти от осма до десета категория) за разпределение от ОПФ. 

Землище № на ПИ за 
индивидуално 
ползване 

НТП Категория Определени 
за отдаване 
площи /дка/ 

ЖЕ 
Наемна 

цена 
(8лв/дка) 

Суходол 145001 Пасище, мера 6 31,4 3,14 157.00 
Всичко 31,4 3,14 157.00 

3. Стиляна Емилова Латинчева със заявление ОС-9400-50/06.04.15 г. 

Заявителката изказва желание за пасища само в землище Горна баня, тъй като там отглежда 
животните. 

За декларираните животни се определя общо 21,0 ЖЕ. 
Говеда над 2 години - 16 бр. х 1 = 16 ЖЕ; 
Говеда под 2 години - 5 бр. х 0.6 = 3,0 ЖЕ; 
Коне 2 бр. х 1 = 2 ЖЕ; 
Общо: 21,0 ЖЕ 
Ползвана площ по правно основание - 154,6 дка за 6,77 ЖЕ. 
Остават - 14,3 ЖЕ ( по 20 дка/ЖЕ в имоти от осма до десета категория и по 10 дка в имоти до 7 
категория) за разпределение от ОПФ. 

Землище № на ПИ за 
индивидуално 
ползване 

HTII Категория Определени 
за отдаване 
площи /дка/ 

ЖЕ 
Наемна 

цена 
(8лв/дка) 

Горна баня 049002 Пасище, мера 9 36,5 1,82 401.50 
Горна баня 044005 Пасище, мера 7 12,8 1,28 140.80 

Всичко 51,3 3,10 542.30 



Съгласно чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ определените пасища, мери и ливади от ОПФ могат да се 
отдават под наем за минимален срок от 5 стопански години, считано от 2014/2015г.стопанска година. 

Протокола е за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд на територията на район „Овча купел" и ще бъде обявен в кметствата на населените места в 
район „Овча купел", в сградата на районната администрация и на интернет страницата на района и 
Столична община. 


