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:
ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на Община Златарица

ПРОТОКОЛ
Днес 28.03.2016 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ,
чл. 100, ал. 3 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.
Разгледа постъпилите заявления от 13 на брой заявители, правоимащи
лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в землищата на
населените места на гр.Златарица, с.Сливовица, с.Калайджии, с.Родина,
с.Средно село, с.Резач и с.Росно 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 са подали следните лица:
1. Иванка Стоянова Христова за землището на с. Родина-вх.№-25-1533/
07.03.2016 г.
2. Айтен Ахмедова Кадирова за землището на с. Средно село- вх.№ РД25-1534/ 07.03.2016 г.
3.„Агро – Солеи“ ООД за землището на с. Сливовица- вх.№ РД-251583/08.03.2016 г.
4. Албена Христова Арнаудова за землището на с. Калайджии- вх.№ РД25-1598/ 09.03.2016 г.
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5. Елза Ценкова Огнянова за землището на гр.Златарица-вх.№ РД-251601/09.03.2016 г.
6. „ Агро-Еко 2013“ ЕООД за землището на с. Средно село- вх.№ РД-251627/ 09.03.2016 г.
7. Димитър Михайлов Бончев за землището на с. Родина-вх.№ РД-251652/ 10.03.2016 г.
8. Йосиф Севдалинов Огнянов за землището на с. Калайджии- вх.№ РД25-1660/ 10.03.2016 г.
9. Иван Бончев Цанчев за землището на с. Родина- вх.№ РД-251661/10.03.2016 г.
10. Ервин Юлиянов Малаков за землището на с. Росно- вх.№ РД-25-1662/
10.03.2016 г.
11. Евелин Калинов Балабанов за землището на с. Росно- вх.№ РД-251667/ 10.03.2016 г.
12. Байрям Османов Османов за землището на с. Резач- вх.№ РД-25 1678-10.03.2016 г.
13. „Планета - 98“ ЕООД – вх.№ РД-25-1665/ 10.03.2016 г.
Комисията разгледа постъпилите заявления и документите към тях, както
следва:
I. За землището на гр.Златарица:
1. Заявление е подадено от Елза Ценкова Огнянова за землището на гр.
Златарица, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 50900211, регистриран в Интегрираната информационна система, в
землището на гр. Златарица. Притежава 57 броя говеда над 2 годишна възраст
3 броя говеда над 1 година за разплод и бременни юници, 8 бр. говеда до 1
година, равняващи се на общо 63.6 животински единици. Съгласно чл. 37и от
ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от
ОПФ в размер до 636 дка от I до VII категория и до 1272 дка от VIII до X
категория. Същата ползва наети пасища, мери и ливади в размер на 69.886 дка.
При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията
реши лицето да получи следните имоти: 30962.703.21- 1.921 дка., 30962.9.54 –
19.592 дка., 30962.220.36 – 0.608 дка., 30962.661.9 – 1.648 дка., 30962.10.7169.886 дка. Всички имоти са трета категория. Общо лицето получава 93.655
дка.
II. За землището на с.Родина:
1. Заявление е подадено от Иван Бончев Цанев за землището на с.
Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5092-0011, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Родина. Притежава 18 броя говеда над 2 годишна възраст, 5
броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. и 4 броя овце, равняващи се на общо 21.6
животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има
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право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 216 дка от I до VII
категория и до 432 дка от VIII до X категория. Същият ползва пасища, мери и
ливади в размер на 39.504 дка. При разпределението на пасищата, мерите и
ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи следните имоти: 0000067.158 дка.- трета категория, 000009- 1.865 дка.- десета категория, 000059- 1.285
дка.- пета 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, 000124- 0,175 дка. – трета категория, 000202- 1,909 дка.- трета
категория. Общо лицето получава 21.473 дка.
2. Заявление е подадено от Димитър Михайлов Бончев за землището на
с. Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5092-0006, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с.Родина. Притежава 16 броя говеда над 2 годишна възраст и
10 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., равняващи се на общо 22 животински
единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 220 дка от I до VII категория и до
440 дка от VIII до X категория. Същият няма наети пасища, мери и ливади от
ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши лицето да получи следните имоти:, 000140- 4,118 дка.- трета
категория, , 000220- 2,798 дка.- девета категория, 000237- 2,430 дка.- четвърта
категория, 000249- 0,785 дка.- девета категория, 000274 - 0,917 дка.- трета
категория, 000275- 2,192 дка.- трета категория, 000276- 1,615 дка.- трета
категория, 012018- 2,318 дка.- трета категория, 069007- 2,065 дка.- девета
категория, 000205- 4,349 дка.- трета категория. Общо лицето получава 23.587
дка.
3. Заявление е подадено от Иванка Стоянова Христова за землището на
с. Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5092-0072, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Родина. Притежава 76 броя овце и 211 броя кози, равняващи
се на общо 43.05 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ
горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в
размер до 430.5 дка от I до VII категория и до 861 дка от VIII до X категория.
Същата не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ. При разпределението на
пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи
следните имоти: 000015-14,912 дка.- трета категория, 000081- 58,034 дка.трета категория, 000211- 5,552 дка.- девета категория, 000214- 11,459 дка.девета категория Общо лицето получава 89.957 дка
.
III. За землището на село Калайджии:
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1. Заявление е подадено от Йосиф Севдалинов Огнянов за землището
на с. Калайджии, собственик на животновъден обект с пасищни
селскостопански животни № 5096-0051, регистриран в Интегрираната
информационна система, в землището на с. Калайджии. Притежава 10 броя
овце равняващи се на общо 1.5 животински единици. Съгласно чл. 37и от
ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от
ОПФ в размер до 15 дка от I до VII категория и до 30 дка от VIII до X
категория. Същият не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ. При
разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши
лицето да получи следните имоти: 35273.23.12- 36.101 дка.- девета категория.
Общо лицето получава 36.101 дка.
2. Заявление е подадено от Албена Христанова Арнаудова за
землището на с. Калайджии, собственик на животновъден обект с пасищни
селскостопански животни № 5096-0070, регистриран в Интегрираната
информационна система, в землището на с. Калайджии. Притежава 30 броя
овце равняващи се на общо 4.5 животински единици. Съгласно чл. 37и от
ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от
ОПФ в размер до 45 дка от I до VII категория и до 90 дка от VIII до X
категория. Същaта не ползва пасища, мери и ливади от ОПФ. При
разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши
лицето да получи следните имоти: 35273.5.3- 2,475 дка.- осма категория,
35273.1.2- 9,633 дка.- десета категория, 35273.42.13- 1,764 дка.- девета
категория, 35273.42.14- 0,058 дка.- девета категория, 35273.42.15- 0,215 дка.девета категория, 35273.55.13- 12,449 дка. – осма категория, 35273.96.814,561 дка.- девета категория, 35273.96.16- 2,984 дка.- осма категория,
35273.96.26- 4,041 дка.- осма категория, 35273.95.53- 1,617 дка.- осма
категория, 35273.91.26- 6,145 дка.- осма категория , 35273.38.5- 14,500 дка.осма категория . Общо лицето получава 60,442 дка.
IV. За землището на село Росно:
1. Заявление е подадено от Евелин Калинов Балабанов за землището на
с. Росно, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 50910036, регистриран в Интегрираната информационна система, в
землището на с. Росно. Притежава 50 броя говеда над 2 годишна възраст, 4
броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. и 15 броя овце, развняващи се на общо
54,65 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице
има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 546,5 дка от I
до VII категория и до 1093 дка от VIII до X категория. Същият ползва наети
пасища, мери и ливади в размер на 263.455дка. При разпределението на
пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи
следните имоти: 000029- 39,222 дка. – четвърта категория, 053005- 0,256 дка.четвърта категория, 000083-137,338 дка.- осма категория, 000102-47,668 дка.десета/осма категория. Общо лицето получава 224,48 дка.
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2. Заявление е подадено от Ервин Юлиянов Малаков за землището на
с. Росно, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 50910048, регистриран в Интегрираната информационна система, в
землището на с. Росно. Притежава 61 броя говеда над 2 годишна възраст, 42
броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. и 15 броя овце, равняващи се на общо
88.45 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице
има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 884.5 дка от I
до VII категория и до 1769 дка от VIII до X категория. Същият не ползва
пасища, мери и ливади от ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и
ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи следните имоти: 0000672,839 дка.- четвърта категория, 000072- 12.21 дка.- десета/четвърта категория.
Общо лицето получава 15,049 дка.
V. За землището на село Резач:
1. Заявление е подадено от Байрям Османов Османов за землището на
с. Резач, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5088г-0046, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Резач. Притежава 36 броя говеда над 2 годишна възраст и 10
броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., равняващи се на общо 42 животински
единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи
пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 420 дка от I до VII категория и до
840 дка от VIII до X категория. Същият не ползва пасища, мери и ливади от
ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ,
комисията реши лицето да получи следните имоти: 004008- 2,399 дка.- осма
категория, 000128 5,439 дка.- осма категория, 000137- 4,97 дка.- осма
категория, 000159- 0,973 дка.- осма категория, 000193- 2,005 дка.- осма
категория, 000194- 2,384 дка.- осма категория, 000042- 3,28 дка.- осма
категория, 000044- 0,289 дка.- осма категория, 000065 - 2,111 дка.- девета
категория, 000209- 0,894 дка.- осма категория. Общо лицето получава: 24.744
дка.
VI. За землището на село Средно село:
1. Заявление е подадено от Айтен Ахмедова Кадирова за землището на
с. Средно село, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5088е-0064, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Средно село. Притежава 12 броя говеда над 2 годишна
възраст и 13 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., 74 броя овце, равняващи се
на общо 30,9 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото
лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 309 дка
от I до VII категория и до 618 дка от VIII до X категория. Също не ползва
пасища, мери и ливади от ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и
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ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи следните имоти: 0009627.522 дка.- осма категория. Общо лицето получава: 7,522 дка.
2. Заявление е подадено от „Агро – еко 2013“ ЕООД за землището на с.
Средно село, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5088е-0064, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Средно село. Притежава 355 броя кози, 86бр. овце,
равняващи се на общо 66.15 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ
горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в
размер до 661.5 дка от I до VII категория и до 1323 дка от VIII до X категория.
Същото ползва пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 72,123 дка. При
разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши
лицето да получи следните имоти: 000215- 38.316 дка.- десета категория. Общо
лицето получава: 38,316 дка.
VII. За землището на село Сливовица:
1. Заявление е подадено от „Агро – Солеи“ ООД за землището на с.
Сливовица, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни № 5157-0081, регистриран в Интегрираната информационна система,
в землището на с. Сливовица. Притежава 327 броя кози, равняващи се на общо
49,05 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице
има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 490,50 дка от
I до VII категория и до 981 дка от VIII до X категория. Същото не ползва
пасища, мери и ливади от ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и
ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи следните имоти: 0000580,919 дка.- трета категория, 000116-0,723 дка- трета категория., 000242-2,505
дка.- четвърта категория, 000265-7,174 дка.- четвърта категория, 000275-0,993
дка. -, четвърта категория 000308-0,611 дка.- четвърта категория, 000309-5,447
дка.- четвърта категория, 000376-0,442 дка.- четвърта категория, 000515-0,959
дка.- трета категория, 000517-0,481 дка.- трета категория, 000518-0,339 дка.трета категория, 000519- 0,556 дка.- трета категория, 000521-6,683 дка.- трета
категория, 000573-8,392 дка.- трета категория, 000645-0,264 дка.- трета
категория, 000682-1,030 дка.- четвърта категория, 000688- 3,768 дка.- четвърта
категория, 000702-4,248 дка.- трета категория , 000750-1,466 дка.- четвърта
категория, 000778- 2,017 дка.- трета категория, 000832-0,517 дка.- четвърта
категория, 000854- 0,594 дка.- четвърта категория, 000856-3,193 дка.- четвърта
категория, 000866-2,162 дка.- четвърта категория, 000876-6,240 дка.- четвърта
категория, 000877-4,837 дка.- четвърта категория, 000893-4,744 дка.- четвърта
категория, 000995- 1,188 дка.- четвърта категория , 000998-0,618 дка.- четвърта
категория, 043003-3,519 дка.- трета категория, 052042- 1,352 дка.- трета
категория, 052058- 1,029 дка.- трета категория, 053003- 2,530 дка.- четвърта
категория, 079001- 0,716 дка.- четвърта категория, 086001-2,420 дка.- четвърта
категория, 089007-1,381 дка.- четвърта категория, 092001- 2,845 дка.- четвърта
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категория, 092003- 0,849 дка.- четвърта категория, 094003- 5,227 дка.- трета
категория , 094005- 0,315 дка.- трета категория, 113010- 5,915 дка.- четвърта
категория, 198002- 3,334 дка.- пета категория, 149008- 3,049 дка.-трета
категория, 117024- 5,895 дка.- трета категория , 113010- 5,915 дка.- трета
категория, 000824- 3,603 дка.- трета категория, 000510- 12,510 дка. - трета
категория, 000245-7,128 дка.- четвърта категория. Общо лицето получава:
142,64 дка.
Заявление е подадено от „Планета-98“ ЕООД с регистриран
животновъден обект №5138-0211 в землището на с. Поликраище, общ. Горна
Оряховица. Съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи и правилникът за прилагането му, пасищата, мерите и
ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани
животновъдни обекти в съответното землище до 1-ви май на съответната
година. Ако има недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд в землището, в което е регистриран животновъдният обект, към
разпределените имоти се извършва допълнително разпределение в съседни
землища, които може да се намират и на територията на съседна община или
област - при наличие на свободни площи. В случаите, когато допълнителното
разпределение на площи се извършва в съседно землище, намиращо се на
територията на друга община, разпределението се извършва от общинската
комисия по местонахождението на имотите, на която служебно се изпращат
копия от документите на заявителя с данни от протокола за разпределената му
площ. С оглед гореизложеното, Община Златарица няма правно основание
съгласно, което да предостави необходимите площи на „Планета-98“ ЕООД.
Поради недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ, настоящият
протокол не е окончателен. Към така разпределените имоти ще се извърши
допълнително разпределение в съседни землища. За разпределените имоти
комисията ще състави протокол в срок до 1 юни, който ще е окончателен само
при наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ.
Председател:/п/
Членове:
1. /п/
2. /п/
3. /п/
4. /п/
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