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З А П О В Е Д 

 

№ З-80/ 16.04.2019 г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл.37м, ал.1 и ал.2 от 

ЗСПЗЗ и във връзка с констатациите направени от комисията назначена със Заповед № 

З-15/29.01.2019 година на Кмета на община Струмяни и отразени в констативен 

протокол от 11.02.2019 година на същата комисия, се установи, че не присъствате, като 

собственик или ползвател на животновъден обект с пасищни селскостопански животни 

регистрирани към 01.02.2019 година в Интегрираната информационна система на БАБХ 

на територията на община Струмяни, съгласно официалната справка публикувана на 

интернет страница на БАБХ, утвърдена със Заповед РД 11-270/05.02.2019 година на 

изпълнителния директор на БАБХ, съгласно разпоредбите на чл. 37м, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗСПЗЗ. 

 С писмо с изх. № 0804-345/20.03.2019 г. на Община Струмяни, изпратено, чрез 

известие за доставяне с обратна разписка и адресирано до Васил ХХХХХХХХХХ 

Петков, община Струмяни уведомява Васил Петков за следното:  

 „Уведомяваме Ви, че при извършена проверка към 01.02.2019 година от комисия 

назначена с моя Заповед № З-15/29.01.2019 година и съставен констативен протокол от 

11.02.2019 година, в изпълнение на чл. 37м, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, съгласно официална справка, утвърдена със Заповед 

№ РД 11-270/05.02.2019 година на изпълнителния директор на БАБХ за регистрираните 

животни към 01.02.2019 г. в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

публикувана на официалната интернет страница на Българската агенция по храните се 

установи, че не присъствате, като собственик или ползвател на животновъден 

обект с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ на територията на община Струмяни  към 

01.02.2019 г.  
Следователно не са спазени условията по чл. 34м, ал.4 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, съгласно сключен Договор за отдаване под наем на 

пасища, мери – общинска собственост № 28/09.02.2018 година, изразяващо се в  липса 

на регистрирани пасищни селскостопански животни.   

На основание чл. 37м, ал. 4 т. 3  от ЗСПЗЗ Кметът на общината прекратява 

Договорите за наем или аренда.   

Съгласно Глава ІV т. 2, буква „г“ от горепосоченият договор, същият може да 

бъде прекратен едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ преди изтичане на срока на договора 

с четиринадесетдневно предизвестие при възникване на нови обстоятелства.  

Предвид на гореизложеното, считайте настоящото писмо за 

четиринадесетдневно предизвестие за прекратяване на Договор за отдаване под наем на 

пасища, мери – общинска собственост № 29/09.02.2018 година сключен между Община 

Струмяни и Васил ХХХХХХХХХХ Петков“. 

 Върху писмената пратка е отразено, че писмото е получено на 25.03.2019 година, 

лично от Васил ХХХХХХХХХХ Петков, с което се счита, че сте уведомен за 14 

дневното предизвестие за прекратяване на Договор за отдаване под наем на пасища 
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мери  - общинска собственост№ 29/09.02.2018 г. сключен между Община Струмяни и 

Васил ХХХХХХХХХХ Петков 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 Прекратявам едностранно Договор за отдаване под наем на пасища мери  - 

общинска собственост № 29/09.02.2018 г., сключен между Община Струмяни и Васил 

ХХХХХХХХХ Петков, считано от датата на получаването й. 

  

        
 Настоящата заповед да се сведе до знанието на Васил ХХХХХХХХ Петков с 

адрес: град Сандански, улица ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, община Сандански, 

област Благоевград и приведе в изпълнение от ст. инсп. в дирекция 

„МПОСООСФСТРЗО” при ОбА Струмяни. 

      

 

 

 

АК 

 

 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 

 

 

 

 


