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УТВЪРДИЛ: 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 

Кмет на Община Мъглиж, 

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ 

за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ 

 

 

 Днес, 10.02.2022 год., на основание чл. 37м, ал. 1, във връзка с изискванията на чл. 37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-09-37/ 10.02.2022 г. на Кмет на Община Мъглиж, комисия в 

състав: 

Председател: Радка Трендева    – директор дирекция УРХДЕОС 

Членове: 1. Емилия Гочева – ст. експерт „Общинска собственост” 

                   2. Златина Димитрова – ст. eксперт „Общинска собственост“, 
 

се събра и извърши проверка на всички сключени договори с Общината за отдаване под 

наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.  
 

Председателят на комисията откри заседанието в присъствието на всички членове. 

На комисията бяха предоставени 25 броя действащи договори, сключени с Община 

Мъглиж. 

Комисията направи справка на база публикуваните официални данни към 10 февруари 

2022 г. в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и по данни от 

информационната система RegiX на интернет адрес: 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/ и съпостави данните от договорите. 

Изготви се обобщена справка, представена в таблица, съставляваща Приложение № 1, 

неразделна част към настоящия протокол.  
 

Въз основа на извършените проверки, Kомисията констатира следното: 

 По отношение на всички договори, Комисията констатира, че отговарят на 

изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и не подлежат на корекция или прекратяване. 

 

В тридневен срок от обявяване на настоящия протокол да се уведомят писмено всички 

ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ, които не отговарят на изискванията на чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ. В случай на отказ да се прекрати договора от страна на ползвателя, ще се 

пристъпи към прекратяването му, като се започне от имотите, намиращи се на най-отдалечено 

разстояние от землището, където е регистриран животновъдния обект. 
 

Протоколът от проверката ще бъде обявен на информационното табло и на интернет 

страницата на Община Мъглиж: https://maglizh.bg/ раздел „Обявленияи търгове”, секция 

„Обявления”. 

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/
https://maglizh.bg/


Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 
 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Радка Трендева  – директор дирекция УРХДЕОС     ............ 

Членове: 1. Емилия Гочева – ст. експерт ОС       ............ 

                   2. Златина Димитрова  – ст. експерт ОС ......... 

 

 

 

 

 

 


