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З А П О В Е Д 

 

№ З-154/25.06.2018 г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37м, ал. 4, т. 1 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-13/29.01.2018 година на Кмета на община Струмяни и отразени в констативен 

протокол от 20.02.2018 година на същата комисия, се установи, че броят на 

регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ на името на „АГРО 

ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 202155813 пасищни селскостопански животни е с над 

30 на сто по-малък от броят им към сключването на Договор за отдаване под наем на 

пасища, мери – общинска собственост № 201/29.05.2015 година, сключен между Кмета 

на община Струмяни и „АГРО ИНС КОНСУЛТ“ с ЕИК 202155813 със седалище и 

адрес: гр. София, община Столична, кв. Слатина, ул. Иларион Драгостинов № 21, 

представлявана от Илия Евгениев Хаджиев, видно от официална справка, утвърдена със 

Заповед РД 111-238/07.02.2018 година на изпълнителния директор на БАБХ за 

регистрирани животни към 01.02.2018 година Интегрираната информационна система 

на БАБХ, публикувана на официалната интернет страница на БАБХ. 

 С писмо с изх. № 0804-304/20.03.2018 г. на Община Струмяни, изпратено, чрез 

известие за доставяне с обратна разписка и адресирано до  АГРО ИНС КОНСУЛТ“ 

ЕООД с ЕИК 202155813, община Струмяни уведомява АГРО ИНС КОНСУЛТ“ 

ЕООД за следното:  

„При извършена проверка към 01.02.2018 година от комисия назначена с моя 

Заповед № З-13/29.01.2018 година 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 

броят Ви на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30  на сто по – 

малък от броят им към сключването на Договор за отдаване под наем на пасища, мери – 

общинска собственост № 201/29.05.2015 година.   

В седемдневен дневен срок от получаване на настоящето е необходимо да ни 

уведомите за кои имоти желаете да Ви бъде изменен договора, като площа ще бъде 

определена в съответствие с процентното намаление на броя на животните.  

В противен случай комисията служебно ще пристъпи към изменение на договора 

за имотите, който Ви се полагат, спрямо необходимия брой животни.“ 

 Върху писмената пратка е отразено, че писмото не е потърсено, поради което 

същото е обявено на 19.04.2018 г. на официалния сайт на община Струмяни, с което 

АГРО ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 202155813 е уведомен за гореизложеното. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. Изменям Договор за отдаване под наем на пасища, мери – общинска 

собственост ДГ-201/29.05.2015 година, сключен между Община Струмяни и АГРО 
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ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 202155813, със седалище и адрес: гр. София, 

община Столична, кв. Слатина, ул. Иларион Драгостинов № 21, представлявана от 

Илия Евгениев Хаджиев в. т 1. от РАЗДЕЛ І. „Предмет на договора“ по следния начин: 

НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване 

съобразно регистрираните от последния пасищни животни собствената си земеделска 

земя, преобладаваща пасища, мери – общинска собственост, а именно: 

 

№ на 

имот Площ  Категория НТП Местност Землище 

135039 43,846 VІ пасище с храсти Пушовец Илинденци 

135031 10,180 VІ пасище с храсти Пушовец Илинденци 

124003 11,960 VІ ливада Скалите Илинденци 

040108 9/53,918 ид.ч. VІІ пасище с храсти Бабище Илинденци 

 

ІІ. Т. 2, ал. 1 от същия раздел се променя, както следва: НАЕМАТЕЛЯТ се 

задължава да заплаща наем за всяка стопанска година в размер на 461,87 лв. 

/четиристотин шестдесет и един лв. и осемдесет и седем ст./,  считано от 01.02.2018 г. 

  

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на АГРО ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД 

с ЕИК 202155813, със седалище и адрес: гр. София, община Столична, кв. Слатина, 

ул. Иларион Драгостинов № 21, представлявана от Илия Евгениев Хаджиев и приведе 

в изпълнение от ст. инсп. в дирекция „ОССИД” при ОбА Струмяни. 

      

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК. 
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ЕМИЛ ИЛИЕВ /П/ 

Кмет на община Струмяни 

 

 


