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 ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22 

Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 /  3 54 78; 

 e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Утвърдил: / п/       
                           ПЕНЧО ЧАНЕВ  

                  Кмет на Община Златарица 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
  

  

Днес 31.05.2016 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, 

чл. 100, ал. 5 от ПП на ЗСПЗЗ и Заповед № 230/14.03.2016 г. на Кмета на 

Община Златарица, комисия в състав: 

 

Председател:  инж. Веселин Йорданов Чанев – зам.кмет на Общината 

 

Членове: 

 1. Невена Светланова Цветкова – специалист „Общинска собственост“ 

 2. Кристина Лъчезарова Кулинска – юрисконсулт при дирекция „СА“; 

 3. Никола Василев Чанев – главен специалист „Екология, гори и 

земеделие“; 

 4. Кмет или Кметски наместник, отговарящ за съответното землище. 

 

Се събра да разпредели пасища, мери и ливади, на правоимащите лица, 

за които няма необходимия обем от площи в землището, в което са 

регистрирани животновъдните им обекти. 

Разгледа постъпилите заявления от 3 на брой заявители, правоимащи 

лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в землищата на 

населените места на  с.Сливовица, с.Калайджии, с.Средно село на територията 

на Община Златарица, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери и ливади от ОПФ. Заявления за допълнително 

разпределение, поради недостиг на пасища в съответното землище, в което е 

регистриран обектът,  са подали следните лица: 

 

1. „ Агро-Еко 2013“ ЕООД с регистриран обект в с. Средно село- вх.№ 

РД-25-3037/ 05.05.2016 г. 

2.„Агро – Солеи“ ООД с регистриран обект в с. Сливовица- вх.№ РД-25-

3111/10.05.2016 г. 
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3. Албена Христова Арнаудова с регистриран обект в с. Калайджии- 

вх.№ РД- 25-3520/ 31.05.2016 г. 

 

Комисията разгледа постъпилите заявления по реда на тяхното подаване: 

 

1. Заявление е подадено от „Агро – еко 2013“ ЕООД, собственик на 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5088е-0064, 

регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. 

Средно село.  На лицето са определени 38.316 дка от осма до десета категория 

при първото разпределение. Същото има право да получи допълнително 

пасища, в съседно землище, съобразно броя на животните, които притежава, в 

размер на – 642,342 дка. от  I до VII категория или 1284.684 дка от VIII до X 

категория. На лицето са разпределени следните имоти в землището на село 

Разсоха: 61830.2.11 -4,860 дка.- девета категория, 61830.1.4- 2,841 дка.- девета 

категория, 61830.9.20- 5,007 дка.- девета категория, 61830.54.20- 6,06 дка.- пета 

категория, 61830.54.21- 1,404 дка.- пета категория, 61830.67.6- 1,219 дка- 

пета61830.72.14- 3,337дка – осма категория, 61830.56.10- 1,479 дка- пета 

категория, 61830.71.11- 14,588 дка- пета категория, 61830.65.10- 4.513 дка- 

пета/десета категория, 61830.66.2- 4.699 дка- десета категория, 61830.94.2- 

18.574 дка.- девета категория, 61830.4.20- 3.432 дка- девета категория, 

61830.34.19- 6.589 дка- девета категория, 61830.34.22- 2.760 дка- девета 

категория, 61830.35.13- 2.676 дка- девета категория, 61830.48.20- 2,546 дка.- 

десета категория, 61830.85.10- 0.323 дка- осма категория, 61830.78.9- 2.017 дка- 

осма категория, 61830.88.10- 7.771 дка.- осма категория, 61830.90.5- 7,178 дка.- 

осма категория, 61830.81.6- 4.089 дка- осма категория, 61830.81.8- 11.079 дка- 

осма категория, 61830.31.5- 11.890 дка- осма категория, 61830.31.6- 1.671дка- 

осма категория, 61830.31.7- 0.839 дка- осма категория, 61830.22.8- 2.283 дка.- 

осма категория, 61830.13.12- 1.444 дка- девета категория. В землището на село 

Росно: 000103- 73,646 дка.- осма категория, 000162-6,365 дка- девета 

категория, 000173- 7,586 дка- девета категория, 000227- 42,673 дка- девета 

категория, 000923-98,855- осма категория, 000029- 39,222 дка- четвърта 

категория. В землището на село Горско Ново село – парцел 1, масив 24 – 

409,009 дка.- пета категория. Общо от ОПФ – 477.494 дка от I до VII категория 

и 329.444 дка от VIII до X категория. 

 

2. Заявление е подадено от „Агро – Солеи“ ООД, собственик на 

животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5157-0081, 

регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с. 

Сливовица. На лицето са определени 142,64  дка от  I до VII категория при 

първото разпределение. Същото има право да получи допълнително пасища в 

съседно землище, съобразно броя на животните, които притежава, в размер на 

– 347,860  дка. от  I до VII категория или  695,720 дка от VIII до X категория. 

На лицето са разпределени следните имоти в землището на село Горско Ново 

село: 17213.22.108- 4,416 дка- трета категория, 17213.27.191- 0,960 дка- 

четвърта категория, 17213.23.150- 1,480 дка- пета категория, 17213.3.25- 3,860 

дка- трета категория, 17213.23.125- 5,476 дка- пета категория, 17213.5.111- 



 

Страница 3 от 3 

 

2,728 дка- трета категория, 17213.52.64- 0,989 дка- трета категория, 

17213.102.41- 10,555 дка- четвърта категория, 17213.27.169- 0,541 дка- 

четвърта категория, 17213.32.105- 7,166 дка- втора категория, 17213.27.225- 

7,265 дка- четвърта категория, 17213.102.36- 2,326 дка- четвърта категория, 

17213.102.43- 4,820 дка- четвърта категория, 17213.102.42- 3,020 дка- четвърта 

категория, 17213.12.16- 2,187 дка- четвърта категория, 17213.21.151- 1,921 дка- 

трета категория. В землището на с.Родина: 000006- 7,158 дка- трета категория, 

000124- 0,175 дка- трета категория, 000202- 1,909 дка- трета категория, 000009- 

1,865 дка- десета категория, 000015- 14,912 дка- трета категория, 000059- 1,285 

дка- пета категория, 000081- 58,034 дка- трета категория, 000085- 2,404 дка- 

трета категория, 000087- 0,993 дка- десета категория, 000110-2,377 дка- трета 

категория, 000113- 0,418 дка- трета категория, 000114- 2,342 дка- трета 

категория, 000117- 0,547 дка- трета категория. В землището на град 

Златарица: 30962.1.5- 3,901- втора категория, 3096226.59- 2,373- трета 

категория, 30962.837.23- 3,260- пета категория, 30962.703.6- 110,596- трета 

категория, 30962.704.540- 6,371- трета категория, 30962.704.547- 23,453- трета 

категория, 30962.661.9- 3,901- трета категория, 30962.33.53- 1,665- трета 

категория, 30962.33.54- 3,148- трета категория, 30962.29.71- 1,759- трета 

категория, 30962.32.31- 4,857- трета категория, 30962.33.47- 30,157- трета 

категория, 30962.220.36- 0,608- трета категория, 30962.110.9- 1,112 дка- трета 

категория. Общо от ОПФ – 346,226 дка от I до VII категория и 2.858 дка  от 

VIII до X категория. 

 

 3. Заявление е подадено от Албена Христанова Арнаудова, собственик 

на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5096-0070, 

регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. 

Калайджии. На лицето са определени 60,442 дка от осма до десета категория 

при първото разпределение. Същото има право да получи допълнително 

пасища, в съседно землище, съобразно броя на животните, които притежава, в 

размер на -  14.779 дка. от  I до VII категория  или 29.558 дка от VIII до X 

категория. На лицето са разпределени следните имоти в землището на село 

Разсоха: 61830.14.16 -5,604 дка.- девета категория, 61830.14.17- 0,855 дка.- 

осма категория, 61830.15.15- 1.279 дка.- осма категория. Общо от ОПФ – 7,738 

дка от VIII до X категория. 

 

 

Председател:/п / 

      

Членове: 

1. /п/ 

2. /п/ 

3. /п/ 

4. /п/ 

 


