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 ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
2140 Ботевград, пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, e-mail: obshtina@botevgrad.org 

                                                        

 

                                                                                                          Утвърдил:……/п/….…… 

                                                                                                           Иван Гавалюгов 

                                                                                                           Кмет на Община Ботевград 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално 

ползване по землища на територията на община Ботевград 

 

 

 

            Днес 31.05.2016г., на основание чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 37/25.02.2016г. на 

Общински съвет-Ботевград се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №ОА-

70/28.01.2016г. на Кмета на Община Ботевград в състав:  

Председател: инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община Ботевград 

Членове: 1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

                2. Светлана Кирилова – гл. експерт ОбНТТ 

                3. инж. Весела Василева – гл. експерт ООС и УО 

                4. Иван Иванов – гл. експерт ООС и земеползване 

за разглеждане на подадени заявления по реда на чл. 37и, ал.7 и извършване на 

допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд в 

съседно землище, поради констатиран недостиг от пасища, мери и ливади за индивидуално 

ползване в землищата, където са регистрирани животновъдните обекти. 

            Комисията установи, че  до 17.30 часа на 30.05.2016г. за стопанската 2016-2017г са 

постъпили 2 броя заявления  до кмета на община Ботевград от собственици на 

животновъдни обекти на територията на община Ботевград с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за 

допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

съседно землище, а именно:  

            1. Заявление вх.№ 5300-1245/18.05.2016г. от „БИ ВИ ТРЕЙД” ЕООД, собственик на 

животновъден обект № 058150002/стар №2140-0376 в землището на гр. Ботевград                    

            2. Заявление вх.№ 5300-1277/30.05.2016г. от „АГРОКОМПЛЕКС РАШКОВО” ООД, 

собственик на животновъден обект № 2152-0093 в землището на с. Рашково. 

Поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата 

Ботевград и Рашково, към разпределените по реда на чл.37и, ал.6 имоти, комисията 

извършва допълнително разпределение в съседно землище по реда на чл.37и, ал.7, както 

следва:    

             1.” БИ ВИ ТРЕЙД” ЕООД, собственик на животновъден обект № 058150002/стар 

№2140-0376 в землището на гр. Ботевград 
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              Полагат се за  разпределение 2702.881 дка , приравнени към категория 1-7. 

Разпределени са по чл.37и, ал.6 имоти с обща площ от 752.438 приравнени към категория 1-7  

с площ 586.068 дка. Остават за разпределение 2702.881 дка – 586.068 дка = 2116.813 дка от 

първа до седма категория. 

            На собственика се разпределят допълнително имоти в съседни землища, както следва:    

                

                         Землището на  с. Врачеш с ЕКАТЕ 12283  

 

 
  

 

 

С.ВРАЧЕШ 

 

  

 

НТП 

 

 

Местност 

 

Площ за 

индиви- 

дуално 

ползване 

 дка 

 

Кате 

гория 

 

Наемна 

цена 

лв/дка 

1 С.Врачеш 025003 Пасище 

мера 

- 34.241 V  

15.00 

2 С.Врачеш 025004 Пасище 

мера 

- 27.772 ІХ  

13.00 

3 С.Врачеш 049027 Пасище 

мера 

- 111.052 Х  

13.00 

4 С.Врачеш 177001 Пасище 

мера 

- 145.039 Х  

13.00 

     318.104   

 

                           Землището на  с. Новачене с ЕКАТЕ 51946 

 

 
1 С.Новачене 035009 Пасище 

мера 

Литаковското 90.988 ІХ 13.00 

2 С.Новачене 620001 Пасище 

мера 

Байов свин 265.703 ІХ 13.00 

3 С.Новачене 626001 Пасище 

мера 

Добрина чукла 881.554 VІІІ 13.00 

4 С.Новачене 628001 Пасище 

мера 

Медвен 392.681 ІХ 13.00 

  

 
   1630.926   

 

 

 

                   2. „ АГРОКОМПЛЕКС РАШКОВО”  ООД, собственик на животновъден обект 

№ 2152-0093 в землището на с. Рашково.                         

 

                  Полагат се за разпределение 811.174 дка, приравнени към категория 1-7. 

Разпределени са по чл.37и, ал.6 имоти с обща площ от 393.455 приравнени към категория 1-7 

с площ 290.296 дка. Остават за разпределение 811.174 дка – 290.296 дка = 520.878 дка от 

първа до седма категория. 

                   На собственика се разпределят допълнително имоти в     

 

                   Землището на  с. Липница с ЕКАТЕ 43788 

 
1 С.Липница 147008 ливада Чорбанско 45.650 VІІІ 14.00 

2 С.Липница 155021 ливада Средното 3.714 VІ 16.00 
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3 С.Липница 156003 ливада Турското 4.408 VІ 16.00 

4 С.Липница 161043 ливада Лага 31.497 ІХ 14.00 

5 С.Липница 183133 Пасище, 

мера 

Кошарището 16.776 ІХ 13.00 

6 С.Липница 183169 Пасище, 

мера 

Манастирска 

падина 

37.043 VІІІ 13.00 

7 С.Липница 183188 Ливада Гламея 88.904 VІІІ 14.00 

     227.992   

 

            Настоящият протокол на комисията по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ е неразделна част към 

протокол от 27.04.2016г. по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и представлява протокол за окончателно 

разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2016-

2017г. 

            Въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, Кметът на 

общината сключва договори за наем по цени определени с Решение № 37/25.02.2016г. за пет 

стопански години.  

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи да се обяви в кметствата на съответните землища и да се публикува на 

интернет страницата на Община Ботевград. 

 Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 – дневен срок пред Районен съд гр. Ботевград. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:……/п/………. 

                     Инж.Цв.Цветков 

Членове:1………/п/…..…… 

                В.Филипова 

                2………/п/……….. 

                 Св.Кирилова 

                3………/п/……….. 

                  Инж.В.Василева 

                4………/п/………... 

                  Иван Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 


