
"С изменение на ЗСПЗЗ (изм., бр. 42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) 

в § 2в, т. 1, буква б) на Допълнителните разпоредби е определено, че коне като пасищни 

селскостопански животни по смисъла на този закон са: „конете с официална 

идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията 

от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 

2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни 

животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), 

с изключение на конете с предназначение „за спорт“.  

Във връзка с това е актуализирано Приложение № 1във формат Excel към заявление 

по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  

Със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и 

горите е одобрен актуализиран образец на Приложение № 1 във формат Excel към 

заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в 

рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, е публикувана 

„Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл. 

37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ“.  

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в 

рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, са публикувани 

„Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с 

Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ“. В този 

пакет от документи е и актуализираният образец на Приложение № 1 във формат Excel. 

Същите могат да бъдат копирани и да се използват от земеделските стопани, които желаят 

да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския и държавен 

поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.  

Моля това съобщение да бъде обявено на видно място, за да бъдат 

информирани земеделските стопани. 

Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив 

 


