
О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 

Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825;  тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,  

www.strumyani.org, е-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 

 

Изх. № 0804-305/ 

20.03.2018 г. 

 

ДО ПЕТЯ АНДОНОВА ЗЛАТКОВА 

ГРАД САНДАНСКИ – 2800 

************************** 

************************** 

 

ОТНОСНО: Предизвестие за прекратяване на Договор за отдаване под наем на 

пасища, мери – общинска собственост № ДГ-220/29.05.2015 година. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТКОВА, 

 

Уведомяваме Ви, че при извършена проверка към 01.02.2018 година от комисия 

назначена с Заповед № З-13/29.01.2018 година на Кмета на Общината и съставен 

констативен протокол от 20.02.2018 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 11-238/07.02.2018 година на изпълнителния директор на 

БАБХ за регистрираните животни към 01.02.2018 г. в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, публикувана на официалната интернет страница на Българската агенция 

по храните се установи, че не присъствате, като собственик на регистрирани пасищни 

селскостопански животни на територията на община Струмяни към 01.02.2018 г. 

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

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

пасища, мери – общинска собственост № 220/29.05.2015 година, изразяващо се в  липса на 

регистрирани пасищни селскостопански животни.   

На основание чл. 37м, ал. 4 т. 2  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 № 220/29.05.2015 година сключен между Община Струмяни и Петя Андонова 

Златкова. 
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