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  УТВЪРЖДАВАМ:  

  ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА                                                                                                                                                             

Дата: ........................2021г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес 31.05.2021г. (понеделник) от 9,00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-01-04-44/15.03.2021г. на 

Кмета на Община Рила, във връзка с взети Решения I, II и III от Протокол от 16.03.2021г., в заседателната зала 

на Общинска администрация град Рила, се събра Комисия в състав: 

Председател: Лазар Чавков – Заместник – кмет „Икономическо развитие, стопанска политика и 

хуманитарни дейности“ 

 и  

членове:  

  1. Елена Панчева – Юрисконсулт “Обществени поръчки” - правоспособен  юрист     

                2. Невена Миланова – Младши експерт “Общинска собственост”; 

  3. Василка Николова – Кметски наместник на кметство село Смочево; 

                4. Румяна Михайлова - Кметски наместник на кметство село Пастра; 

  5. Невена Йовева – Кметски наместник на село Падала; 

 със задача да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда и условията на чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ и разпредели имоти за всяко землище с начин на трайно ползване (НТП) „пасища“, „мери“ и „ливади“, 

определени за индивидуално ползване, чрез отдаване под наем, съгласно Годишен план за паша за стопанската 

2021/2022г., приет с Решение № 225/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила. 

В изпълнение на изискването на разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, разпределението да се 

извърши на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен 

поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.  

В съотвествие с разпоредбата на чл. 99, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ, Комисията по служебен път е 

изискала от съответните компетентни администрации и институции, предоставяне на информация относно 

наличието и/или липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ за всички правоимащи лица  (собственици 

или ползватели) на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, подали в деловодството на Общинска администрация, гр. Рила заявления, в 

срока по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, а именно: 10 март 2021г..  В отговор на изисканата информация в Общинска 

администрация, гр. Рила са получени следните писма, респективно удостоверения за наличието и/или липсата 

на задължения, както следва:  

 

31.05.

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679

п
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1. Писмо на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград, входирано в деловодството на Общинска 

администрация, гр. Рила под № УС-04-02-14-2/07.04.2021г.  (за задължения към ДПФ и за земи по 

чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ). 

2. Писмо, изх. № РД-12-04-44-1/08.04.2021г. на Директора на ОД „Земеделие“, гр. Кюстендил, 

входирано в деловодството на Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-02-15-

2/08.04.2021г.  (за задължения към ДПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ). 

3. Писмо на Директора на Областна дирекцияна на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Кюстендил, 

входирано в деловодството на Общинска администрация, гр. Рила под № УС—04-02-15-

3/12.04.2021г. (за задължения към ДФЗ). 

4. Писмо на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Благоевград, изх. 

№ 02-010-0800/9306 от 27.05.2021г., входирано в деловодството на Общинска администрация, гр. 

Рила под № УС-04-02-14-3/11.05.2021г. (за задължения към ДФЗ). 

5. Удостоверения за наличието или липсата на данъчни задължения на основание чл. 87, ал. 6 от 

ДОПК, издадени от Отдел „Местни данъци и такси“ при община Рила – 14 бр.; 

6. Информация за наличието или липсата на данъчни задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК 

предоставена от Националната агенция за приходите (НАП), Териториална дирекция София, офис 

Кюстендил и офис Благоевград – 14 бр.; 

7. Писмо на Изпълнителнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

(БАБХ), входирно в деловдството на Община Рила под № УС-04-04-20-1/15.04.2021г., относно 

Справка по чл. 37м, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията констатира: 

 

І. В законоустановения срок по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи (ЗСПЗЗ), а именно: до 10 март 2021 г., в деловодството на Община Рила са постъпили 16 (шестнадесет) 

броя заявления от собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и приложенията 

към тях, по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), входирани (регистрирани) по реда на 

подаването им,  както следва: 

1. Заявление, с вх. № УС-04-02-3/01.03.2021г. от КАТЯ ИВАНОВА АРНАУДОВА, с постоянен 

адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Свети Георги” № 23, собственик на постоянен животновъден обект № 

6267170464 (стар № 2630-0086) – землище град Рила, община Рила. Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени одобрени  образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

1.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267170464 (стар № 2630-0086), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 18.85 бр. ЖЕ от които – 16.00 ЖЕ  за животни от местни автохтонни породи. 

1.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

не са вписани имоти. 

1.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се установи  че  Катя Иванова Арнаудова, ЕГН:5404232857, 
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с адрес: гр. Рила, ул. «Свети Георги» № 23 има данъчни задължения към Община Рила,  видно от издадено 

Удостоверение, изх. № 60075003675/06.04.2021г. за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от 

ДОПК на Община Рила. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от което лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила. 

От изисканата служебно информация за наличието и/или липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се 

установява, че правоимащото лице има данъчни задължения към Община Рила. 

На основание чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява становище лицето  Катя 

Иванова Арнаудова да не бъде допуснато до участие в разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на 

Община Рила.  

2. Заявление, с вх. № УС-04-03-7/04.03.2021г. от ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ПАНДУРСКИ, с 

постоянен адрес: град  Кочериново, община Кочериново, ул. „Странджа“ № 4, собственик на постоянен 

животновъден обект № 6769800094 (стар № 2641-0033) – землище с. Смочево, община Рила. 

2.1. Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра 

на земеделието, храните и горите образец, но към същото са приложени образци на документи, които не 

съответстват на одобрения със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите актуализиран образец на „Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъден обект № ……………… регистриран в Интегрирана информационна 

система на БАБХ“, както и такива които не са коректно попълнени и подписани от правоимащото лице, като 

Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – Приложение № 2.  Приложена е и 

Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, която не попада в кръга на изискуемите документи по закон, след 

измененията в ППЗСПЗЗ, обнародвани в ДВ, бр. 93 от 2018 г.  

С писмо изх. № УС-04-03-7/06.04.2021г. на Община Рила е указано на заявителя да отстрани 

констатираните нередовности, като представи в указания срок приложените към писмото попълнени 

документи, към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, представляващи образци на 

Приложение № 1 и Приложение № 2, като следва: 

- образец на Приложение № 1, съдържащ Опис на видовете и броя пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъден обект № 2641-0033, регистриран в Интегрирана информационна 

система на БАБХ, в землището на с. Смочево, Община Рила; 

- образец на Приложение № 2, съдържащ Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери 

и ливади, находящи се в землището на с. Смочево, Община Рила. 

2.2. В отговор на горепосоченото писмо, правоимащото лице,  с писмо, входирано в деловодството на 

Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-7-1/15.04.2021г., в указания срок е представило: 

2.2.1. Попълнен и подписан образец на Приложение № 1, с вписани даннни за броя  от съответният 

вид пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдният  обект, както следва:  

- 10 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 36 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

който брой от съответният вид животни не съответства на броя на животните от съответния вид, 

вписани в Справка за животни в обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) служебно извършена от комисията чрез 

Информационната система на Министерство на земеделието, храните и горите, предоставяща достъп до 

Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, публикувана на 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, а именно: 
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- 5 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 31 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

2.2.2. Попълнен и подписан образец на Приложение № 2, в който са вписани имоти, чиято обща площ  

е в размер на 150.041 дка. 

2.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се установява  че  Георги Стоименов Пандурски, ЕГН: 

8005132920, с адрес: гр. Кочериново, ул. „Странджа“ № 4, има данъчни задължения към държавата, видно 

от предоставена Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал.10 от ДОПК, изх. № 

105332101368959/08.04.2021г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис 

Кюстендил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Отстранени са констатираните нередовности, чрез прилагане на изискуемите по закон документи, 

видно от което лицето, притежава регистриран в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, животновъден обект на територията на землище с. Смочево, община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличието и/или липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ се установява, че правоимащото лице има данъчни задължения. 

На основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява 

становище лицето: Георги Стоименов Пандурски да не бъде допуснато до участие в разпределение на пасища, 

мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

3. Заявление, с вх. № УС-04-03-8/04.03.2021г. от ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ПАНДУРСКИ, с 

постоянен адрес: град  Кочериново, община Кочериново, ул. „Странджа“ № 4, собственик на постоянен 

животновъден обект № 6267140509 (стар № 2630-0149) – землище гр. Рила, община Рила; 

3.1. Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра 

на земеделието, храните и горите образец, но към същото са приложени образци на документи, които не 

съответстват на одобрения със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите актуализиран образец на „Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъден обект № ……………… регистриран в Интегрирана информационна 

система на БАБХ“, както и такива, които не са коректно попълнени и подписани, като Опис на собствени и 

ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – Приложение № 2. Приложена е и Декларация по чл. 37и, ал. 

1 от ЗСПЗЗ, която не попада в кръга на изискуемите документи по закон, след измененията в ППЗСПЗЗ, 

обнародвани в ДВ, бр. 93 от 2018 г.  

С писмо изх. № УС-04-03-8/06.04.2021г. на Община Рила е указано на заявителя да отстрани 

констатираните нередовности, като представи в указания срок приложените към писмото попълнени 

документи, към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, представляващи образци на 

Приложение № 1 и Приложение № 2, като следва: 

- образец на Приложение № 1, съдържащ Опис на видовете и броя пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъден обект № 2630-0149, регистриран в Интегрирана информационна 

система на БАБХ, в землището на гр. Рила, Община Рила; 

- образец на Приложение № 2, съдържащ Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери 

и ливади, находящи се в землището на гр. Рила, Община Рила. 

3.2. В отговор на горепосоченото писмо, правоимащото лице,  с писмо, входирано в деловодството на 

Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-8-1/15.04.2021г., в указания срок е представило: 

3.2.1. Попълнен и подписан образец на Приложение № 1, с вписани даннни за броя от съответния вид 
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пасищни селскостопански животни,  отглеждани в животновъдният  обект, както следва:  

- 13 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 30 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

който брой от съответният вид животни не съответства на броя на животните от съответният вид, 

вписани в Справка за животни в обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) служебно извършена от комисията чрез 

Информационната система на Министерство на земеделието, храните и горите, предоставяща достъп до 

Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, публикувана на 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, а именно: 

- 8 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 25 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

3.2.2. Попълнен и подписан образец на Приложение № 2, в което са вписани имоти, чиято обща площ 

е в размер на 120.144 дка. 

3.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  Георги Стоименов Пандурски, ЕГН: 

8005132920, с адрес: гр. Кочериново, ул. „Странджа“ № 4, има данъчни задължения към държавата, видно 

от предоставената Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, изх. № 

105332101368959/08.04.2021г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис 

Кюстендил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Отстранени са констатираните нередовности, чрез  прилагане на изискуемите по закон документи, 

видно от което лицето, притежава регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

се установява, че правоимащото лице има данъчни задължения. 

На основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява 

становище лицето – Георги Стоименов Пандурски да не бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

4. Заявление, с вх. № УС-04-03-9/05.03.2021г. от ЛЮБОСЛАВ НИКОЛОВ КОЮНДЖИЙСКИ – 

собственик на ЕТ «ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ - ВЕНИ», ЕИК 109061703, с адрес на управление: 

град Благоевград, община Благоевград, ж.к. „Даме Груев“, бл. 29, ет. 1, ап.1.2, собственик на постоянен 

животновъден обект № 5508300011 (стар № 2632-0010) – землище село Падала, община Рила.  

4.1. Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра 

на земеделието, храните и горите образец, към който са приложени одобрени образци на Приложение № 1 и 

Приложение № 2, по които са констатирани нередовности. С писмо изх. № УС-04-03-9/06.04.2021г. на Община 

Рила е указано на заявителя да отстрани констатираните нередовности и е изискано в указания срок: 

-  да потвърди писмено броя и вида на действително отглежданите в животновъдният обект пасищни 

селскостопански животни, тъй като посочените от заявителя в Приложение № 1 не съответстват на броя 

животните от всеки вид и категория вписани в Справка за животни в обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) 

служебно извършена от комисията, към 16.03.2021г., чрез Информационната система на Министерство на 

земеделието, храните и горите, предоставяща достъп до Регистър на животните и животновъдните обекти на 

БАБХ, публикувана на https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/,. 
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-  да представи коректно попълнен и подписан към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 

от ППЗСПЗЗ, документ, представляващ: образец на Приложение № 2, съдържащ Опис за собствени и 

ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади. 

4.2. В отговор на горепосоченото писмо, правоимащото лице,  с писмо, входирано в деловодството на 

Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-9-1/15.04.2021г., в указания срок е представило 

информация за броя на притежаваните от него пасищни селскостопански животни от съответния вид, описани 

в приложен към писмото: 

4.2.1. Попълнен и подписан образец на Приложение № 1, както следва:  

- 5 бр. говеда над две годишна възраст от местни (автохтонни) породи  - Българско кафяво; 

- 1 бр. говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни (автохтонни) породи  - Българско кафяво; 

- 157 бр. кози; 

- 6 бр. коне – идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете предназначени «за спорт»; 

- 14 бр. коне – идентифицирани и над 6 месеца от местни (автохтонни) породи, с изключение на 

конете предназначени «за спорт» - Каракачански; 

- 23 бр. коне – идентифицирани и над 6 месеца от местни (автохтонни) породи, с изключение на 

конете предназначени «за спорт» - Български тежковоз; 

4.2.2. Въз основа на предоставените писмено от заявителя данни относно действително отглежданите 

в  животновъден обект № 5508300011 (стар № 2632-0010) – землище село Падала, Община Рила пасищни 

селскостопански животни по вид и категория изнесени в т.4.2.1., при спазване разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от 

ППЗСПЗЗ и писмо на Изпълнителнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

(БАБХ), входирно в деловдството на Община Рила под № УС-04-04-20-1/15.04.2021г., след извършена 

повторна служебна проверка към дата: 14.05.2021г. в Справка за животни в обекти с епизоотично значение 

(ОЕЗ) от Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ чрез Информационната система на 

Министерство на земеделието, храните и горите, достъпна на електронен адрес: 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/ - ползваща се за проверка при разпределение на 

пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, Комисията установява повторно несъответствие между 

данните предоставени от заявителя по отношение на броя животни по вид и категория отглеждани в 

животновъдния обект и тези вписани в горепосочената справка.  

Предвид гореописаните обстоятелства и при спазване разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, 

Комисията приема за достоверни данните за броя на пасищните селскостопански животни отглеждани в 

животновъдният обект на заявителя по вид и категории, отразени в Справка за животни в обекти с 

епизоотично значение (ОЕЗ) от Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ чрез 

Информационната система на Министерство на земеделието, храните и горите, достъпна на електронен адрес: 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, както следва: 

- 5 бр. говеда за «месо» на възраст над 24 месеца –  формиращи 5 ЖЕ (животински единици) 

- 29 бр. коне – идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на конете предназначени «за спорт» - 

формиращи 29 ЖЕ 

- 14 бр. коне – идентифицирани и над 6 месеца от автохтонни породи, с изключение на конете 

предназначени «за спорт» - формиращи 14 ЖЕ 

- 157 бр. кози на възраст над 12 месеца – формиращи 23.55 ЖЕ 

Или общия брой на животните в животновъден обект № 5508300011 (стар № 2632-0010) – землище 

село Падала, Община Рила е 205 – формиращи 71.55 ЖЕ, от които 19 ЖЕ  говеда за месо и животни от 

местни (автохтонни) породи и  52.55 ЖЕ  неавтохтонни породи. 
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4.2.3. Към писмо с вх. № УС-04-03-9-1/19.04.2021г. на заявителя  е представен коригиран попълнен и 

подписан документ представляващ: образец на Приложение № 2, съдържащ Опис за собствени и ползвани 

имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което са вписани имоти със съответните площи, които според 

изнесеното в писмото на заявителя са с „отразена вярна информация“.  

В приложеното коригирано от заявителя Приложение № 2, съдържащ „Опис на собствени и ползвани 

имоти с НТП – пасища, мери и ливади”, Комисията констатира, че са вписани недвижими имоти, в землището 

на с. Пастра, Община Рила, по които ЕТ „ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ – ВЕНИ“, не се явява Наемател 

по силата на сключен договор за наем с Община Рила, а именно: 55539.148.42; 55539.148.27; 55539.155.1; 

55539.148.74; 55539.148.35; 55539.149.111; 55539.149.86; 55539.147.157; 55539.154.8; 55539.154.26; 

55539.154.21; 55539.152.1; 55539.155.6. 

За всеки един от описаните от заявителя собствени и ползвани недвижими имоти в Приложение № 2,  

Комисията приема за реална площта по одобрената кадастралана карта за съответните землища на 

територията на Община Рила, предвид което общата площ на вписаните от заявителя в приложението имоти, 

възлиза на 978.918 дка, в която площ не е включена площта на имотите, по които заявителят не се явява 

Наемател по договор с Община Рила. 

4.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето притежава регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище с. Падала, 

община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 

"Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, 

предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на пасища, мери 

и ливади от ОПФ на Община Рила. 

5. Заявление, с вх. № УС-04-03-10/05.03.2021г. от „НЕВЕН - Ч” ЕООД,  ЕИК 200285971, с адрес на 

управление: град Рила, ул. „Ав. Попстоянов” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 7, представлявано от Чавдар Трайков - 

управител, собственик на постоянен животновъден обект № 5553960037 (стар № 2631-0031) – землище село 

Пастра, община Рила. Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите образец, към което са приложени одобрени образци на 

Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

5.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 5553960037 (стар № 2631-0031), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на с. Пастра, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 24.80 ЖЕ (говеда за месо). 

5.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

не са вписани имоти. 

5.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище с. Пастра, 

http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
mailto:rilamunicipality@gmail.com


Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  

 www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

6. Заявление, с вх. № УС-04-03-11/08.03.2021г. от ВАЛЕНТИНА СТОИМЕНОВА ИНГИЛИЗОВА, 

гр. Рила, Община Рила ул. “Свети Иван Рилски” № 87, собственик на постоянен животновъден обект № 

6267100514 (стар № 2630-0225) – землище гр. Рила, община Рила.  Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

6.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267100514 (стар № 2630-0225), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на гр. Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 18.45 ЖЕ. 

6.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани имоти със съответните площи. За всеки един от посочените от заявителя имоти, Комисията приема 

за реална площта по одобрената кадастралана карта за съответните землища на територията на Община Рила, 

поради което общата площ на вписаните от заявителя имоти, възлиза на 101.225 дка. 

6.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

7. Заявление, с вх. № УС-04-03-12/08.03.2021г. от МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИНГИЛИЗОВА, гр. 

Рила, Община Рила, ул. “Свети Иван Рилски” № 87, собственик на постоянен животновъден обект № 

6267100461 (стар № 2630-0071) – землище гр. Рила, община Рила.  Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

7.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267100461 (стар № 2630-0071), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на гр. Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 12.40 ЖЕ. 

7.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани имоти с обща площ в размер на 154.561 дка. 

7.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че Мария Костадинова Ингилизова, 

ЕГН:5011022839, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Свети Иван Рилски” № 87, има данъчни задължения 

към държавата, видно от предоставената Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, 
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ал.10 от ДОПК, изх. № 105332101369206/08.04.2021г. на Национална агенция за приходите, Териториална 

дирекция София, офис Кюстендил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

се установява, че правоимащото лице има данъчни задължения. 

На основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява 

становище лицето – Мария Костадинова Ингилизова да не бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

8. Заявление, с вх. № УС-04-03-13/08.03.2021г. от ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МИШЕВА, с адрес: 

гр. Благоевград, Община Благоевград,  ул. „Калиманци” № 8, собственик на животновъден обект № 

4917900009 (стар № 2729-0019) – нас. място Мощанец, Община Благоевград, Област Благоевград.  

Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите образец, към който са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и 

Приложение № 2. 

Видно от информацията, съдържаща се в подаденото заявление, с приложените към същото 

документи, както и в резултат на извършена служебна справка в Информационната система на Министерство 

на земеделието, храните и горите, публикувана на 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, предоставяща достъп до Справка за животни в 

обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) в Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, комисията 

констатира, че правоимащото лице има регистриран животновъден обект с пасищни селскостопански обекти в 

нас. място Мощанец, Община Благоевград, Област Благоевград, а не в някое от землищата на 

територията на Община Рила.   

В случая е налице несъответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, която изрично 

регламентира изискване пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните 

пасищни селскостопански животни. Съответно е налице несъответствие с разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от 

ППЗСПЗЗ, която изрично регламентира изискване лицата да подават заявление по образец, одобрен от 

министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е 

регистриран животновъдният им обект. Посочение несъответствия с изискванията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ 

по отношение на разглежданото заявление, поданено от  Валентина Стефанова Мишева, Комисията приема за 

съществени, като същите представляват порок, който не може да бъде отстранен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основание взето Решение II от Протокол от 16.03.2021г., Комисията не 

допуска до участие в разпределението на имоти от ОПФ, собственост на община Рила - Валентина 

Стефанова Мишева, с адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. „Калиманци” № 8, собственик на 

животновъден обект № 4917900009 (стар № 2729-0019) – нас. място Мощанец, Община Благоевград, Област 

Благоевград, подала заявление по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, входирано в 

деловодството на Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-13/08.03.2021г. тъй като заявителят 

няма регистриран в землищата на територията на Община Рила – животновъден обект, съответно не 

отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  

9. Заявление, с вх. № УС-04-03-14/08.03.2021г. от ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ХЛЕБАРСКИ, с 

http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
mailto:rilamunicipality@gmail.com
https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/


Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  

 www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com 

адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Крайречна” № 22, собственик на постоянен животновъден обект № 

6267140528 (стар № 2630-0555) – землище гр. Рила, община Рила.  Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

9.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267140528 (стар № 2630-0555), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на гр. Рила, община, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 17.00 ЖЕ (говеда за месо). 

9.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

не са вписани имоти. 

9.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

10. Заявление, с вх. № УС-04-03-15/08.03.2021г. от БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ВЕТИНА, с адрес: 

гр. Рила, Община Рила, ул. “Бор” № 6, подаденото съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите образец, без да са вписани данни относно номера на 

животновъдният  обект, в който се отглеждат пасищни селскостопански животни и землището, където е 

регистриран. Към заявлението са приложени: непопълнен одобрен със Заповед № РД-46-55/08.02.2019г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите образец на Приложение № 1, съдържащ опис на видовете и броя 

пасищни селскостопански животни, отглеждани в ЖО № ............ регистриран в Интегрирана информационна 

система на БАБХ и попълнен и подписан одобрен образец на Приложение № 2 съдържащ Опис за собствени и 

ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади. 

10.1. С писмо, изх. № УС-04-03-15/06.04.2021г. на Общинска администрация, гр. Рила е указано на 

заявителя да отстрани констатираните нередовности и е изискано в указания срок да: 

10.1.1. представи коректно попълнен и подписан документ, към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и 

чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, представляващ образц на Приложение № 1; 

10.1.2. посочи рег. номер на животновъдният обект, в който се отглеждат пасищни селскостопански 

животни и землището където е регистриран. 

10.2. В отговор на горепосоченото писмо, правоимащото лице,  с писмо, входирано в деловодството 

на Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-15-1/07.04.2021г., уведомява че е собственик на 

постоянен животновъден обект № 6267100529 /стар 2630-0666/ – землище гр. Рила, община Рила и 

предоставя коректно попълнен: 

- образец на Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, 

отглеждани в животновъден обект № 2630-0666, регистриран в Интегрирана информационна система на 

БАБХ, в землището на гр. Рила, Община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански 

животни формиращи общо 16.50 бр. ЖЕ. 
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- в приложения към заявлението образец на Приложение № 2 – Опис за собствените и ползваните 

имоти с НТП пасища, мери и ливади, не са вписани имоти. 

10.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

11. Заявление, с вх. № УС-04-03-16/09.03.2021г. от ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИТРИНСКА, с 

постоянен адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. “Гьорче Петров” № 9, собственик на постоянен 

животновъден обект № 6267190508 (стар № 2630-0145) – землище град Рила, община Рила. Подаденото 

заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите образец, към което са приложени одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както 

следва: 

11.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267190508 (стар № 2630-0145), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 111.80 бр. ЖЕ (говеда за месо). 

11.2. Приложение № 2 –Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани имоти със съответните площи. За всеки един от посочените от заявителя имоти, Комисията приема 

за реална площта по одобрената кадастралана карта за съответните землища на територията на Община Рила, 

предвид, което общата площ на вписаните от заявителя имоти, възлиза на 1829.913 дка.  

11.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

12. Заявление, с вх. № УС-04-03-17/09.03.2021г. от ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ, с постоянен 

адрес: гр. Кочериново, Община Кочериново, ул. “Братя Пандурски” № 12, собственик на постоянен 

животновъден обект № 6769800100 (стар № 2641-0047) – землище с. Смочево, община Рила. Подаденото 

заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите образец, към което са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както 

следва: 

12.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 
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ЖО № 6769800100 (стар № 2641-0047), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на с. Смочево, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 50.60 бр. ЖЕ (говеда за месо). 

12.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани имоти, със съответните площи. За всеки един от посочените от заявителя имоти, Комисията 

приема за реална площта по одобрената кадастралана карта за съответните землища на територията на 

Община Рила, предвид което общата площ на вписаните от заявителя имоти, възлиза на 1077.597 дка. 

12.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище с. Смочево, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

13. Заявление, с вх. № УС-04-03-18/09.03.2021г. от МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ШИРОКАНСКА – 

управител на  „РИЛА АНГУС” ЕООД, ЕИК 204670669, със седалище и адрес на управление: гр. 

Благоевград, Община Благоевград, ул. “Т. Александров” № 14, собственик на постоянен животновъден обект 

№ 6267100516 (стар № 2630-0214) – землище град Рила, община Рила. Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени: одобрен образец на Приложение № 1 по отношение, на което са констатирани 

нередовности и одобрен образец на Приложение № 2. 

 С писмо изх. № УС-04-03-18/06.04.2021г. на Община Рила е указано на заявителя да отстрани 

констатирани нередовности в приложеният образец на Приложение № 1, изразяващи се в установено 

несъответствие на вписани даннни за броя от съответният вид пасищни селскостопански животни, отглеждани 

в животновъдният  обект, както следва:  

- 29 + 7 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 37 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

който брой не съответства на броя животни от съответният вид, вписани в Справка за животни в 

обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) служебно извършена от комисията чрез Информационната система на 

Министерство на земеделието, храните и горите, предоставяща достъп до Регистър на животните и 

животновъдните обекти на БАБХ, публикувана на https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, а 

именно: 

- 35 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 м 

- 38 бр. говеда за месо на възраст над 24 м. 

13.1  В отговор на горепосоченото писмо, правоимащото лице,  с писмо, входирано в деловодството на 

Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-03-18-1/07.04.2021г., в указания срок е представило: 

13.1.1 Попълнен и подписан образец на Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект № 6267100516 (стар № 2630-0214) – землище 

град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни формиращи 

общо 59.00 бр. ЖЕ (говеда за месо). 
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13.1.2. В приложеният към заявлението образец на Приложение № 2 – Опис за собствените и 

ползваните имоти с НТП пасища, мери и ливади са вписани недвижими имоти, с посочена съответна площ. 

13.2. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  РИЛА АНГУС” ЕООД, ЕИК 204670669, 

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. “Т. Александров” № 14, 

представлявано от Мартина Широканска - управител, има данъчни задължения към държавата, видно от 

предоставената Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, изх. № 

015332101360220/08.04.2021г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис 

Благоевград. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Отстранени са констатираните нередовности, чрез  прилагане на коректно попълнени документи, 

видно от което лицето, притежава регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

се установява, че правоимащото лице има данъчни задължения. 

На основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява 

становище РИЛА АНГУС” ЕООД да не бъде допуснато до участие в разпределение на пасища, мери и 

ливади от ОПФ на Община Рила.  

14. Заявление с вх. № УС-04-03-19/09.03.2021г. от ЛЕНКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ – управител на 

„ДЯК ЛП“ ООД, ЕИК 204875542, с адрес на управление: град Сапарева баня, община Сапарева баня, ул. 

„Паничище“, № 35, собственик на постоянен животновъден обект № 6267160517 (стар № 2630-0447) – 

землище град Рила, община Рила. Подаденото заявление е съгласно одобрения със Заповед № РД 46-

90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към който са приложени: одобрени 

образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

14.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267160517 (стар № 2630-0447), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 52.40 бр. ЖЕ (говеда за месо). 

14.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

не са вписани имоти. 

14.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила. От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, се установява, че правоимащото лице няма данъчни задължения, както и задължения към Държавен 

фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, предвид което Комисията изрязава становище да бъде допуснато до участие в разпределение на 

пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

15. Заявление, с вх. № УС-04-03-20/09.03.2021г. от ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПАНДЕВ, с постоянен 

адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. “Илинден” № 6, собственик на постоянен животновъден 

обект № 6267180470 (стар № 2630-0110) – землище град Рила, община Рила. Подаденото заявление е 
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съгласно одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите 

образец, към който са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

15.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267180470 (стар № 2630-0110), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 28.20 бр. ЖЕ (говеда за месо). 

15.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани имоти с обща площ от 1150 дка. 

15.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, се установява, че Веселин Димитров Пандев, с постоянен 

адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. “Илинден” № 6 има данъчни задължения към държавата, 

видно от предоставената Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, изх. 

№ 015332101358938/08.04.2021г. на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис 

Благоевград. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Заявлението е подадено в законоустановения срок по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ. Приложени са изискуемите по закон документи, видно от които лицето, притежава регистриран в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, животновъден обект на територията на землище гр. Рила, 

Община Рила.  

От изисканата служебно информация за наличие или липса на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

се установява, че правоимащото лице има данъчни задължения. 

На основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, изречение второ от ЗСПЗЗ, Комисията изразява 

становище лицето Веселин Димитров Пандев да не бъде допуснато до участие в разпределение на пасища, 

мери и ливади от ОПФ на Община Рила.  

16. Заявление, с вх. № УС-04-03-21/10.03.2021г. от ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, с постоянен 

адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Димитър Благоев” № 19, собственик на постоянен животновъден обект № 

6267150515 (стар № 2630-0209) – землище град Рила, община Рила. Подаденото заявление е съгласно 

одобрения със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. на Министъра на земеделието, храните и горите образец, към 

който са приложени: одобрени образци на Приложение № 1 и Приложение № 2, както следва: 

16.1. Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в 

ЖО № 6267150515 (стар № 2630-0209), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ в 

землището на град Рила, община Рила, съгласно което в ЖО се отглеждат пасищни селскостопански животни 

формиращи общо 12.90 бр. ЖЕ.  

16.2. Приложение № 2 - Опис за собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади, в което 

са вписани недвижими имоти със съответна площ. 

16.3. От предоставената информация от съответните администрации/институции за наличието и/или 

липсата на задължения по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, се установява, че  правоимащото лице няма задължения. 

16.4. С писмо, входирано в деловодството на Общинска администрация, гр. Рила под № УС-04-02-

26/20.04.2021г., правоимащото лице оттегля подаденото заявление с вх. № УС-04-03-21/10.03.2021г. за 

участие в процедура по разпределение на ПМЛ от ОПФ на Община Рила по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и 

чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Комисията оставя без разглеждане заявление с вх. № УС-04-03-21/10.03.2021г. от 

Галя Георгиева Николова, предвид обстоятелството, че същото е оттегленно от заявителя. 
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 С оглед гореизложеното и на основание чл. 37 и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 100, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, при спазване изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Комисията, единодушно прие 

следните решения:  

РЕШЕНИЕ № 1: 

  

Допуска до участие в разпределението на имоти от ОПФ, собственост на община Рила, 

правоимащите лица, подали заявления по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  както 

следва:  

1. ЕТ „ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ – ВЕНИ“, ЕИК 109061703, с адрес на управление: град 

Благоевград, община Благоевград, ж.к. „Даме Груев“, бл. 29, ет. 1, ап.1.2, представлявано от Любослав 

Николов Коюнджийски, подал Заявление, с вх. № УС-04-03-9/05.03.2021г.;  

2. „НЕВЕН - Ч” ЕООД,  ЕИК 200285971, с адрес на управление: град Рила, ул. „Ав. Попстоянов” № 

1, вх. А, ет.4, ап. 7, представлявано от Чавдар Кирилов Трайков - управител, подал Заявление, с вх. № УС-04-

03-10/05.03.2021г.; 

 3. ВАЛЕНТИНА СТОИМЕНОВА ИНГИЛИЗОВА, с адрес: гр. Рила, Община Рила ул. “Свети Иван 

Рилски” № 87, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-11/08.03.2021г.; 

4. ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ХЛЕБАРСКИ, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Крайречна” № 22, 

подал Заявление, с вх. № УС-04-03-14/08.03.2021г.; 

5. БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ВЕТИНА, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Бор” № 6, подала 

Заявление, с вх. № УС-04-03-15/08.03.2021г.; 

6. ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИТРИНСКА, с адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. 

“Гьорче Петров” № 9, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-16/09.03.2021г.;  

7. ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ, с адрес: гр. Кочериново, Община Кочериново, ул. “Братя 

Пандурски” № 12, подал Заявление, с вх. № УС-04-03-17/09.03.2021г.; 

8. „ДЯК ЛП“ ООД, ЕИК 204875542, с адрес на управление: град Сапарева баня, община Сапарева 

баня, ул. «Паничище», № 35, представлявано от Ленко Георгиев Пенев – управител, подал Заявление, с вх. № 

УС-04-03-19/09.03.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Не допуска до участие в разпределението на имоти от ОПФ, собственост на община Рила, следните 

лица, подали заявления по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  а именно:  

1. КАТЯ ИВАНОВА АРНАУДОВА, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Свети Георги” № 23, подала 

Заявление, с вх. № УС-04-02-3/01.03.2021г., поради наличие на данъчни задължения,  съгласно издадено 

Удостоверение, изх. № 60075003675/06.04.2021г. за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал.6 от 

ДОПК на Община Рила. 

2. ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ПАНДУРСКИ, с адрес: град Кочериново, община Кочериново, ул. 

„Странджа“ № 4, подал Заявления, с вх. №№ УС-04-03-7/04.03.2021г. и УС-04-03-8/04.03.2021г., поради 

наличие на данъчни задължения, съгласно предоставена от Национална агенция за приходите, 

Териториална дирекция София, офис Кюстендил  - Информация за наличието или липсата на задължения по 

чл. 87, ал. 10 от ДОПК, с изх. № 105332101368959/08.04.2021г.  

http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
mailto:rilamunicipality@gmail.com


Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  

 www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com 

3. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИНГИЛИЗОВА, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Свети Иван 

Рилски” № 87, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-12/08.03.2021г., поради наличие на данъчни 

задължения, съгласно предоставена от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, 

офис Кюстендил  - Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал.х10 от ДОПК, с изх. № 

105332101369206/08.04.2021г. 

4. ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МИШЕВА, с адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград,  ул. 

„Калиманци” № 8, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-13/08.03.2021г., поради липсата на регистриран в 

землищата на територията на Община Рила – животновъден обект, съгласно изискванията на 

разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  

5. „РИЛА АНГУС” ЕООД, ЕИК 204670669, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, 

Община Благоевград, ул. “Т. Александров” № 14, представлявано от Мартина Пламенова Широканска – 

управител, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-18/09.03.2021г., поради наличие на данъчни задължения, 

съгласно предоставена от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис 

Благоевград - Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, с изх. № 

015332101360220/08.04.2021г. 

6. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПАНДЕВ, с  адрес: гр. Благоевград, Община Благоевград, ул. “Илинден” 

№ 6, подал Заявление, с вх. № УС-04-03-20/09.03.2021г., поради наличие на данъчни задължения, съгласно 

предоставена от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция София, офис Благоевград - 

Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, с изх. № 

015332101358938/08.04.2021г. 

 

След като разгледа постъпилите заявления и като взе предвид наличните свободни площи от ОПФ с 

начин натрайно ползване „пасище“, „мера“ и „ливада“, Комисията взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание Решение № 1 от настоящия протокол, въз основа на вписания в Справка за животни в 

обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) от Регистър на животните и животновъдните обекти на БАБХ, достъпна 

чрез Информационната система на Министерство на земеделието, храните и горите, на електронен адрес: 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/, брой животни по вид и брой, приравнени към 

животински единици (ЖЕ), Комисията ще извърши разпределение по възходящ ред на допуснатите до участие 

правоимащи лица, започвайки от лицата, които притежават най-малко животински единици (ЖЕ), посочени 

по-долу в Таблица 1.  

След като изчисли общия брой на ЖЕ на всички допуснати до разпределение участници, съобразно 

броя, вида и категорията на регистрираните пасищни селскостопански животни, формиращи 363.10 бр. ЖЕ, от 

които: 

- 275.6 броя Животински единици (ЖЕ) говеда с предназначение за производство на месо и животни от 

местни (автохтонни) породи. 

- 87.5 броя Животински единици (ЖЕ) животни от Неавтохтонни породи;  

и като взе предвид общата площ на свободните за разпределение пасища, мери и ливади, за землищата на 

територията на Община Рила, определени с Решение № 225/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила, 

а именно 5946.853 дка, Комисията установи че е в обективна невъзможност да достигне максимално 

определените площи за съответния вид ЖЕ в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗЗ за разпределение съобразно броя ЖЕ на 

допуснатите до участие правоимащи лица. 
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Предвид горе изложеното и изчислявайки математически съотношението между налчните за 

разпределение площи, вида и броя на ЖЕ, Комисията реши да приложи коефицент за редукция - 43.6 % за 

всики вид ЖЕ.  

С оглед равнопоставеност при удовлетворяване нуждите правоимащите лица – собственици на 

животновъдни обекти, на основание разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Комисията ще разпределя 

максимално полагаема се площ за 1 (една) ЖЕ, както следва: 

- по 13.08 дка за 1 (една) животинска единица на правоимащите лица, които отглеждат животни от 

неавтохнотнни породи; 

- по 17.42 дка за 1 (една) животинска единица на правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи. 

Таблица 1. 

№ 

по ред 

Правоимащо лице Брой ЖЕ в 

обекта 

 

 Площ в дка 

за 1 ЖЕ 

съгласно 

Решение № 3 

Собствени 

или 

ползвани  

имоти 

(дка) 

Полагаща се 

площ (дка) 

съобразно 

броя ЖЕ на 

всяко 

правоимащо 

лице 

Площ за 

разпределение 

(дка) 

 

 

1 2 3 4 5 

6 

(кол. 3 Х кол. 

4) 

7 

 

(кол. 6 миниус 

кол. 5) 

1. Борислава 

Кирилова Ветина– 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на гр. 

Рила, Община Рила 

        16.50  

неавтохтонни 

породи 

13.08 - 215.820 215.820 

2. Цветан 

Александров 

Хлебарски – 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на гр. 

Рила, Община Рила 

17.00  

говеда с 

предназначени

е за 

производство 

на месо 

17.42 - 296.140 296.140 

3. Валентина 

Стоименова 

Ингилизова -

собственик на 

животновъден обект 

в землището на гр. 

Рила, Община Рила 

18.45 

неавтохтонни 

породи 

13.08 101.225  

 

241.326 

 
140.101 

4. о   НЕВЕН - Ч” 

ЕООД,  

представлявано от 

Чавдар Трайков - 

управител –

собственик на 

животновъден обект 

в землището на с. 

Пастра, Община Рила 

24.80  

говеда с 

предназначени

е за 

производство 

на месо 

17.42 - 432.016 

 
432.016 

 

5.  Яни Райчов 

Митренски – 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на с. 

50.60 

говеда с 

предназначени

е за 

производство 

17.42 1077.597 

 

881.452 0 
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Комисията констатира, че е налице недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

в съответното землище, в което са регистрирани животновъдните обекти на правоимащите лица, посочени в 

Таблица 1, предвид което обстоятелсто и на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, ще 

извърши допълнително разпределение в съседни землища, които се намират на територията на община Рила, 

до достигане на определената норма. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 37 и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Комисията разпределя 

необходимата за всеки кандидат площ, представляваща по начин на трайно ползване пасище, мера и ливада от 

Общински поземлен фонд, собственост на Община Рила, за отдаване под наем, както следва: 

1. На правоимащото лице Борислава Кирилова Ветина, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. “Бор” № 

6, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-15/08.03.2021г., следните недвижими имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.3, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  155 кв.м., стар №236003 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.9, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността „Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  491 кв.м., стар №236009 

Смочево, Община 

Рила 

на месо 

6. «ДЯК ЛП» ООД, 

предстанвлявано от 

Ленко Георгиев 

Пенев – управител- 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на гр. 

Рила, Община Рила 

52.40 

говеда с 

предназначени

е за 

производство 

на месо 

17.42 - 912.808 912.808 

7. ЕТ «ЛЮБОСЛАВ 

КОЮНДЖИЙСКИ 

- ВЕНИ», 

представлявано от 

Любослав 

Коюнджийски – 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на с. 

Падала, Община 

Рила 

71.55 

от които: 

 

19 –  

 говеда с 

предназначени

е за 

производство 

на месо 

и животни от 

местни 

(автохтонни) 

породи 

 

52.55 –  

неавтохтонни 

породи 

 

 

17.42 

 

 

 

 

 

 

13.08 

 

978.918 

 

1018.334 

от които: 

 

330.980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

687.354 

39.416 

8. Цветана 

Димитрова 

Митринска – 

собственик на 

животновъден обект 

в землището на гр. 

Рила, Община Рила 

111.80 – 

говеда с 

предназначени

е за 

производство 

на месо 

17.42 1829.913  

 

1947.556 117.643 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.12, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  507 кв.м., стар №236012 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.17, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,  осма 

категория, целият с площ от  342 кв.м., стар №236017 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.19, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  113 кв.м., стар №236019 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.25, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  477 кв.м., стар №236025 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.30, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  175 кв.м., стар №236030 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.34, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от 2241 кв.м., стар №236034 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.37, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от  491 кв.м., стар №236037 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.38, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 775 кв.м., стар №236038 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.39, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от 461 кв.м., стар №236039 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.41, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от 757 кв.м., стар №236041 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.46, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 5224 кв.м., стар №236046 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.47, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 350 кв.м., стар №236047 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.49, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 1842 кв.м., стар №236049 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.50, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 2278 кв.м., стар №236050 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.53, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от 5 кв.м., стар №236053 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.55, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма  

категория, целият с площ от  3516 кв.м., стар №236055 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.236.57, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма 

категория, целият с площ от 15627  кв.м., стар №236057 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.171.50, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила, пета категория, 

целият с площ от 478 кв.м.,стар №171050 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.370.5, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Сарая”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, 

целият с площ от 583 кв.м., стар №370005 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.154.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 928 кв.м., стар №154001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.155.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 3374 кв.м., стар №155001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.156.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от  6617 кв.м., стар №156001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.157.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от  3772 кв.м., стар №157001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.158.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от  4098 кв.м., стар №158001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.159.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 569 кв.м., стар №159001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.160.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 1442 кв.м., стар №160001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.161.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета категория, 

целият с площ от 60857 кв.м., стар №161001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.162.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета категория, 

целият с площ от  18512 кв.м., стар №162001; 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.253.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 35475 кв.м., стар №253001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.255.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 9504 кв.м., стар №255001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.303.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Клепи Камък”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 4231 кв.м., стар №303001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.314.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 4140 кв.м., стар №314001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.315.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, десета категория, 

целият с площ от 1583 кв.м., стар №315001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.316.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 1179 кв.м., стар №316001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.323.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 11412 кв.м., стар №323001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.324.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 6599 кв.м., стар №324001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.325.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 4647 кв.м., стар №325001 

 

2. На правоимащото лице Цветан Александров Хлебарски, с адрес: гр. Рила, Община Рила, ул. 

“Крайречна” № 22, подал Заявление, с вх. № УС-04-03-14/08.03.2021г., следните недвижими имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.1, с начин на трайно ползване: „пасище”, находящо се в 

местността "Кипарица" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ  от 38595 кв.м., стар №118001; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.11, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от  13996 кв.м., стар №118011; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.12, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от  10731 кв.м., стар №118012; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.18, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 10873 кв.м., стар №118018; 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.19, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 4609 кв.м., стар №118019; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.21, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 6091 кв.м., стар №118021”; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.22, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от   6132 кв.м., стар №118022; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.23, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 14769 кв.м., стар №118023 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.25, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 17731 кв.м., стар №118025; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.29, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 3128 кв.м., стар №118029; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.35, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 10496 кв.м., стар №118035; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.37, с начин на трайно ползване: „пасище”, находящо се в 

местността "Кипарица" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,десета 

категория, целият с площ от 24369 кв.м., стар №118037”; 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.118.41, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, десета 

категория, целият с площ от   12012 кв.м., стар №118041 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.345.1, с начин на трайно ползване: „пасище”, находящо се в 

местността "Дуркобила“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета 

категория, целият с площ от 57122 кв.м., стар №345001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.13, с начин на трайно ползване: “пасище” находящо се в 

местността "Шипочен“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от  33489 кв.м., стар №348013 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.3, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета 

категория, целият с площ от 25358 кв.м., стар №348003 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.363.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 3945 кв.м., стар №363001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.335.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 1131 кв.м., стар №335001 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.327.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Рила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 1151 кв.м., стар №327001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.45.46, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Лаго”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, пета категория, 

целият с площ от 92 кв.м., стар №045046 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.171.90, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Спротива”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила, пета категория, 

целият с площ от 333 кв.м.,стар №171090 

 

3. На правоимащото лице Валентина Стоименова Ингилизова, с адрес: гр. Рила, Община Рила ул. 

“Свети Иван Рилски” № 87, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-11/08.03.2021г.  

 Поземлен имот с идентификатор 62671.187.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 20228 кв. м., стар №187001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.187.3, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 64270 кв. м., стар №187003 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.95.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета категория, 

целият с площ от 13981 кв.м., стар №095001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.98.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 19974 кв.м., стар №098001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.99.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета категория, 

целият с площ от 18713 кв.м., стар №099001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.93.1, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила,  девета категория, 

целият с площ от  2302 кв.м.,стар №093001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.83.1, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри насгр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 199 кв.м.,стар №083001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.83.2, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Дриска”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила, девета категория, 

целият с площ от 607 кв.м.,стар №083002 

 

4. На правоимащото лице „НЕВЕН - Ч” ЕООД, ЕИК 200285971, с адрес на управление: град Рила, ул. 

„Ав. Попстоянов” №1, вх. А, ет.4, ап. 7, представлявано от Чавдар Трайков - управител, подал Заявление, с вх. 

№ УС-04-03-10/05.03.2021г., следните недвижими имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.40, находящ се в  местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 943 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 
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идентификатор 000657  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.41, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1118 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор 000720  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.42, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, с площ на имота 1895 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор 

000721  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.41, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1 509 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор 

000722  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.27, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1185 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор 

000723  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.28, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 4 518 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор 

000725  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.146.331, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория,  с площ на имота 727 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор 000734  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.128, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 4 823 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор № 000766  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.129, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 21 107 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор 

№ 000767 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.89, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 22 859 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000776 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.95, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 190 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000781 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.105, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 991 
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кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000782 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.109, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1082 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000785 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.121, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 609 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000786 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.122, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 618 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000788 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.124, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 920 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000789 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.125, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 3 693 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

000790 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.127, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 731 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000805 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.148, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 4 898 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000821 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.2, находящ се в местността "Безименна", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 3 052 кв.м, трайно предназначение на 

територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 0.825 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.151.35, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 2 329 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

0.835 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.151.34, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1015 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

0.836 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.128, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 669 
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кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000842 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.92, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 571 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000846 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.146, находящ се местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 4 451 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000855 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.6, находящ се в  местността "Ковачка нива", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 3 457 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 116003 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.1, находящ се в местността "Безименна", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 5 938 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

000826 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.35, находящ се в местността "Ченгелева Орница", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1 435 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

051002 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.86, находящ се в местността "Валозите", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 4 351 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

071008 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.157, находящ се в местността "Кобиляко", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 2 280 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

079001 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.152.1, находящ се в  местността "Лаките", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1 348 кв.м, трайно предназначение на 

територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 102001 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.147.126, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 2 259 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

000768 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.154.5, находящ се в местността "Безименна", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 1 440 кв.м, трайно предназначение на 

територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 000811 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.157, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 256 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 
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идентификатор: 000856. 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.150, находящ се в  местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 083 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000863 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.153, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 16 714 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000864 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.155, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 130 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000865 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.147, находящ се в  местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория,с площ на имота 2 698 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000867 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.144, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 7 912 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000868 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.142, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 784 

кв.м трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000869 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.138, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 3 962 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000870 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.141, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 3 258 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000871 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.140, находящ се местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра,с площ на имота 18 024 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 

000872 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.173, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 2 261 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000897  

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.163, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 288 
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кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000901 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.158, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 2 452 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000903 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.172, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 648 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000904 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.161, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 83 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000905 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.160, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 386 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000906 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.164, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 476 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000907 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.166, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра десета категория, с площ на имота 3 861 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000908 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.156, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 7 848 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000910 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.155.195, находящ се в местността "Безименна", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 1 276 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 000919 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.152.59, находящ се в местността "Арнаутино", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, седма категория, с площ на имота 131 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 110001 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.152.58, находящ се в местността "Арнаутино", по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, седма категория, с площ на имота 400 

кв.м,  трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар 

идентификатор: 110002 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.149.111, находящ се в местността "Широкия Рид", по 

http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
mailto:rilamunicipality@gmail.com


Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  

 www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 12 537 

кв.м, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар 

идентификатор: 064002 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.154.8, находящ се в местността "Кобиляко", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра,  десета категория, с площ на имота 1 589 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор: 

083001 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.154.26, находящ се в местността "Кобиляко", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 2 214 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор: 

083005 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.154.21, находящ се в местността "Кобиляко", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 554 кв.м, трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор: 

083010 

 Поземлен имот с идентификатор 55539.148.74, находящ се в местността "Дупката", по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Пастра, десета категория, с площ на имота 3 515 кв.м , трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор: 

027031 

 Част с площ от 204 733/653 724 кв.м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 62671.285.1, с начин 

на трайно ползване: “пасище”, находяща се в местността  “Рила”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, девета категория, целият с площ от 653724 кв.м., стар №285001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.331.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 3756 кв.м., стар №331001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.332.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 4897 кв.м., стар №332001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.333.3, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 704 кв.м., стар №333003 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.333.5, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 1586 кв.м., стар №333005 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.334.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 1336 кв.м., стар №334001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.13.99, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Герено”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, пета категория, 

целият с площ от  150 кв.м., стар № 013099 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.45.56, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Лаго”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, пета категория, 

целият с площ от  10 кв.м., стар №045056 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.45.47, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Лаго”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила, пета категория, 

целият с площ от 585 кв.м.,стар №045047 

 

5. На правоимащото лице ЯНИ РАЙЧОВ МИТРЕНСКИ, с адрес: гр. Кочериново, Община 

Кочериново, ул. “Братя Пандурски” № 12, подало Заявление, с вх. № УС-04-03-17/09.03.2021г. и допуснато до 

разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Рила, след извършена  съпоставка на броя и 

вида на притежаваните от лицето животни, съобразно определена в Решение № 3 на Комисията норма 

полагащата се площ на една животинска единица, Комисията установява че лицето ползва повече земя от тази 

на която има право, въз основа на критерийте  по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, изчислени въз основа на определена 

от комисията квота за 1 ЖЕ. 

Въз основа на горните обстоятелства на правоимащото лицето не се разпределят площи, в землището 

където е регистриран животновъдният му обект, с основен  мотив: площта на притежаваните и ползвани на 

правно основание пасища, мери и ливади  надвишава размера полагаща се площ отразена в Решение № 3 на 

Комисията. 

  

6. На правоимащото лице „ДЯК ЛП“ ООД, ЕИК 204875542, с адрес на управление: град Сапарева 

баня, община Сапарева баня, ул. „Паничище“, № 35, представлявано от Ленко Георгиев Пенев – управител, 

подал Заявление, с вх. № УС-04-03-19/09.03.2021г., следния недвижим имот, а именно: част с площ от 

912 808/1744823 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 62671.348.14, с начин на трайно ползване: 

“пасище”, находящо се в местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Рила, девета категория, целият с площ от 1744823 кв.м., стар №348014 

 

7. На правоимащото лице ЕТ „ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ – ВЕНИ“, ЕИК 109061703, с адрес 

на управление: град Благоевград, община Благоевград, ж.к. „Даме Груев“, бл. 29, ет. 1, ап.1.2, представлявано 

от Любослав Николов Коюнджийски, подало Заявление, с вх. № УС-04-03-9/05.03.2021г.., следните 

недвижими имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.32.562, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността  “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 563 кв.м., стар №000562 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.71.584, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 897 кв.м., стар №000584 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.84.595, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 591 кв.м., стар №000595 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.75.602, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 16283 кв.м., стар №000602 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.91.612, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 201 кв.м., стар №000612 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.91.613, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 
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местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 93 кв.м., стар №000612 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.91.617, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 7 кв.м., стар №000612 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.91.619, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 316 кв.м., стар №000619 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.91.621, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 41 кв.м., стар №000619 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.84.628, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 1349 кв.м., стар №000628 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.84.629, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 4094 кв.м., стар №000629 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.25.474, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 2884 кв.м., стар №000474 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.15.497, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 4770 кв.м., стар №000497 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.56.2, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността “Дяково”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 2490 кв.м., стар №056002 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.2.378, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 1772 кв.м., стар №000378 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.44.1, с начин на трайно ползване: „ливада”, находяща се в 

местността "Дяково“,  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала, десета 

категория, целият с площ от 1117 кв.м., стар №044001 

 Поземлен имот с идентификатор 55083.24.510, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността“Безименна”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падала,десета 

категория, целият с площ от 1984 кв.м.,стар №000510 

 

8. На правоимащото лице - ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИТРИНСКА, с адрес: гр. Благоевград, Община 

Благоевград, ул. “Гьорче Петров” № 9, подала Заявление, с вх. № УС-04-03-16/09.03.2021г., следните 

недвижими имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.364.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 8617 кв.м., стар №364001 
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 Поземлен имот с идентификатор 62671.365.1, с начин на трайно ползване: „пасище”, находящо се в 

местността "Шипочен“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 26665 кв.м., стар №365001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.367.25, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността „Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, десета 

категория, целият с площ от 6209 кв.м., стар №367025 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.369.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Клепи Камък”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 6396 кв.м., стар №369001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.34, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността „Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 723 кв.м., стар №348034 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.360.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 8324 кв.м., стар №360001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.360.3, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 14627 кв.м., стар №360003 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.362.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 3418 кв.м., стар №362001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.10, с начин на трайно ползване: “пасище”, находящо се в 

местността  “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета 

категория, целият с площ от 7398 кв.м., стар №348010 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.11, с начин на трайно ползване: „пасище”, находящо се в 

местността "Шипочен" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 18968 кв.м., стар №348011 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.348.1, с начин на трайно ползване: “пасище”, находяща се в 

местността  “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила,девета 

категория, целият с площ от 14024 кв.м., стар №348001 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.45.52, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността  “Лаго”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, пета категория, 

целият с площ от  35 кв.м., стар №045052 

 Поземлен имот с идентификатор 62671.244.1, с начин на трайно ползване: “ливада”, находяща се в 

местността “Шипочен”, по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Рила, девета 

категория, целият с площ от 2241 кв.м.,стар №244001 

 

На основание чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с начин 

на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост, Комисията предлага на Кмета на Община 

Рила да сключи договори за наем с допуснатите до участие, правоимащи лица, след заплащане на наемна цена, 

определена  по пазарен механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански години.  

На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол за окончателното разпределение на 

имотите, да се публикува на интернет страницата на Община Рила с име /домейн/ http:// www.grad-rila.bg, 
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както и да се обяви на информационните табла в Община Рила, както и в Кметствата в село Смочево, село 

Пастра и село Падала. 

 На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол подлежи на обжалване по отношение на 

разпределената площ, пред Районен съд град Дупница в 14-дневен срок от публикуването му, като 

обжалването не спира изпълнението му, освен ако съда не разпореди друго. 

 

Настоящия протокол да се предостави на Кмета на Община Рила за утвърждаване. 

 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Лазар Чавков – Заместник – кмет „Икономическо развитие, стопанска политика и хуманитарни 

дейности“................................. 

 и  

членове:  

1. Елена Панчева – Юрисконсулт “Обществени поръчки” - правоспособен  юрист  ....................... 

2. Невена Миланова – Младши експерт “Общинска собственост”................................ 

3. Василка Николова – Кметски наместник на кметство село Смочево........................... 

4. Румяна Михайлова - Кметски наместник на кметство село Пастра............................... 

5. Невена Йовева – Кметски наместник на село Падала.................................... 
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