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 21.04.2017 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ,
чл. 100, ал. 5 от ПП на ЗСПЗЗ, Заповед № 206/24.03.2017 г., изменена със
Заповед № 254/07.04.2017г. на Кмета на Община Златарица, комисия в състав:
Председател:
Албена Ценкова Конакчиева – Директор на дирекция
„Специализирана администрация“
Членове:
1. Надежда Стефанова Топалова – специалист „Общинска собственост“
2. Михаела Петкова Атанасова – юрисконсулт при дирекция „СА“;
3. Крум Пенчев Хаджиев – старши експерт „Инвестиционни дейности и
обществени поръчки“;
4. Кмет или Кметски наместник, отговарящ за съответното землище.
Се събра и извърши допълнително разпределение на пасища, мери и
ливади, на правоимащите лица, за които няма необходимия обем от площи в
землището, в което са регистрирани животновъдните им обекти.
Преразгледани бяха постъпилите заявления на правоимащи лица, които
имат регистрирани животновъдни обекти 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.
Комисията преразгледа заявленията на следните лица по реда на тяхното
регистриране:
1. Юсеин Салиев Кавръков, вх.№ РД-25-1485/06.03.2017 г.
2. Зоя Цанкова Дилянова, вх.№ РД-25-1490/ 06.03.2017 г.
3. Кадрин Севдалинов Чаушев , вх.№ РД-25-1542/ 07.03.2017 г.
4. Ервин Юлиянов Малаков , вх.№ РД-25-1552/07.03.2017 г.
5.“Агро-Солей“ ЕООД, вх. № РД-25-1567/08.03.2017 г.
6. Байрям Османов Османов , вх.№ РД-25-1601/ 09.03.2017 г.
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1. Заявление е подадено от Юсеин Салиев Кавръков, собственик на
животновъден обект пасищни селскостопански животни № 5075-0259,
регистриран в Интегрираната информационна система в землището на с.
Горско Ново село. Лицето има регистрирани 256 броя овце, със съответстващи
38,4 животновъдни единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице
има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 576 дка от I
до VII категория и до 1152 дка от VIII до X категория Лицето има право да
получи пасища, в съседно землище, съобразно броя на животните, които
притежава, в размер 576 дка от I до VII категория и до 1152 дка от VIII до X
категория. Тъй като заявения от лицето имот с идн. № 157001 е заявен и от Зоя
Цанкова Дилянова, която е ползвала същия в предишен договор до датата на
разпределението, съгласно чл. 37и, ал. 6, Зоя Цанкова Дилянова получава
горепосочения имот.
2. Заявление е подадено от Зоя Цанкова Дилянова, собственик на
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5090а0015,
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с.
Долно Шивачево. На лицето не са определени имоти от първото
разпределение. Лицето има право да получи пасища в съседно землище,
съобразно броя на животните, които притежава: говеда над 2 годишна възраст
– 43 броя, говеда на възраст от 6 месеца до две години – 14 броя и говеда на
възраст от 6 месеца до две години за месо – 4 броя, съответстващи на 53,8
животновъдни единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ лицето има право да
получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до – 807 дка. от I до VII
категория и/или до 1614 дка. от VIII до X категория. Лицето не ползва пасища,
мери и ливади от ОПФ. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите
от ОПФ, комисията реши лицето да получи следните имоти: в землището на
село Сливовица имот № 157001 нов идн. № 67395.157.1 – 22,858 дка. четвърта категория,
село Дединци имот № 000031 нов идн. № 20514.30.18 – 44,306 дка. пета категория.
Общо лицето получава от ОПФ – 67,164 дка.
3. Заявление е подадено от Кадрин Севдалинов Чаушев, собственик на
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5088г0017,
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с.
Резач. При първото разпределение на лицето са определени 86,535 дка от VIII
до X категория. Същото има право да получи допълнително пасища, в съседно
землище, съобразно броя на животните, които притежава до 582 дка. от I до
VII категория и/или до 1071,768 дка от VIII до X категория. На лицето са
разпределени следните имоти в землището на:
село Средно село:
000290 нов идн.№ 68494.141.5 – 13,738 дка. - осма категория,
000830 нов идн. № 68434.123.13 – 3,399 дка. – осма категория,
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000831 нов идн. № 68434.123.14 - 2,217 дка., осма категория
село Калайджии:
35273.93.14 – 9,568 дка. – осма категория,
35273.94.18 – 1,614 дка. – осма категория,
35273.94.19 – 0,915 дка. – осма категория.
Общо от ОПФ – 117,986 дка от VIII до X категория.
5. Заявление е подадено от „Агро-Солей“ ЕООД, собственик на
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5157-0081,
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с.
Сливовица. На дружеството не са определени имоти от първото разпределение,
поради липса на заявени имоти в землището, в което е регистриран
животновъдния му обект. Същото има право да получи пасища в съседно
землище, съобразно броя на животните, които притежава: овце – 631 броя, със
съответстващи 94,65 животновъдни единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ
лицето има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до –
1419,75 дка. от I до VII категория и/или до 2839,5 дка. от VIII до X категория.
Дружеството ползва пасища, мери и ливади от ОПФ: 451,10 дка. от I до VII
категория и 2,858 дка. от VIII до X категория. Същото има право да получи
пасища, в съседно землище, съобразно броя на животните, които притежава до
967,15 дка. от I до VII категория и/или до 1934,30 дка от VIII до X категория.
На дружеството са разпределени следните имоти в землището на:
село Средно село:
000011 нов идн. № 68434.1.20 – 0,244 дка. – осма категория,
000012 нов идн. № 68434.1.18 – 2,386 дка. – осма категория,
000033 нов идн. № 68434.3.13 – 4,024 дка. – осма категория,
000038 нов идн-№ 68434.9.12 – 12,65 дка. – осма категория,
000040 нов идн. № 68434.9.16 – 1,034 дка. – осма категория,
000044 нов идн. № 68434.2.4 – 7,935 дка. – осма категория,
000053 нов идн. № 68434.26.7 – 1,483 дка. – осма категория,
000083 нов идн. № 68434.22.9 – 1,818 дка. – осма категория,
000303 нов идн. № 68434.144.17 – 0,885 дка. – осма категория,
000307 нов идн. № 68434.156.32 – 2,438 дка. – осма категория,
000309 нов идн. № 68434.156.29 – 7,336 дка. – осма категория,
000313 нов идн. № 68434.202.313 – 2,065 дка. – осма категория,
000314 нов идн. № 68434.201.6 – 7,015 дка. – осма категория,
000315 нов идн. № 68434.201.7 – 4,435 дка. – осма категория,
000238 нов идн. № 68434.124.8 – 7,354 дка. - осма категория,
село Разсоха:
61830.65.10 – 4,513 дка. – пета/десета категория,
61830.34.22 – 2,760 дка. – девета категория,
61830.48.20 – 2,546 дка – десета категория,
61830. 85.10 – 0,323 дка. – осма категория,
61830.101.14 – 8,189 дка – осма категория,
61830.78.9 – 2,017 дка. – осма категория,
61830.83.23 – 3,574 дка. – осма категория,
61830.44.2 – 1,967 дка. – четвърта категория,
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61830. 62.5 – 10,814 дка – осма категория,
село Росно:
000157 нов идн. № 63118.20.31 – 28,102 дка. – девета категория,
000909 нов идн. № 63118.20.18 – 11,594 дка. – девета категория,
село Дидинци:
000126 нов идн. № 20514.17.28 – 4,095 дка. – трета категория,
000147 нов идн. № 20514.17.30 – 3,042 дка. – трета категория,
000152 нов идн. № 20514.25.16 – 24,294 дка. – трета категория,
000013 нов идн. № 20514.17.23 – 2,828 дка. – трета категория,
025002 нов идн. № 20514.25.2 – 11,136 дка. – трета категория,
000160 нов идн. № 20514.25.19 – 35,421 дка. – трета категория.
От ОПФ дружеството получава – 87,296 дка от I до VII категория и
133,021дка от VIII до X категория. Общо 220,317 дка.
6. Заявление е подадено от Байрям Османов Османов, собственик на
животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5088г-0046,
регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с.
Резач. При първото разпределение на лицето са определени 38,772 дка.дка от
VIII до X категория. Същото има право да получи допълнително пасища, в
съседно землище, съобразно броя на животните, които притежава до 907,2 дка.
от I до VII категория и/или до 1814,4 дка от VIII до X категория.
На лицето са разпределени следните имоти в землището на:
село Калайджии:
35273.38.5 – 14,500 дка. – осма категория,
35273.27.13 – 3,213 дка. - осма категория,
село Средно село:
000115 нов идн. № 68434.17.14 – 14,889 дка. осма категория.
Общо от ОПФ лицето получава –71,374 дка от VIII до X категория.
При извършване на проверка, относно достоверността на заявената
информация в комплектите от документи на всички земеделски производители
комисията констатира, че лицето Ервин Юлиянов Малаков има задължения
по местни данъци и такси /към протокола са приложени разпечатки от отдел
местни приходи/.
Комисията реши на Ервин Юлиянов Малаков да не бъдат предоставяни
за ползване пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017/2018 г.

Разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската
2017/2018 г. от комисия назначена със Заповед № 206/24.03.2017 г. допълнена
със Заповед 254/07.04.2017 г. е отразено в табл. 1
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Табл. 1
Разпределение
имоти от ОПФ по
заявител
Протокол
от
20.04.2017
Радостина Златарица:
Петкова
30962.878.2.
Станева
общо:15,908 дка.
ЕТ“Неджат с.Родина:
ин Салиев“ 063001.
общо:271,982дка.
Михайл
с.Родина:
Йосифов
000206,
000254,
069006,
061001.
общо: 181,73дка.
Емил
с.Родина:
Йосифов
060001,
062001
общо: 286,256дка.
Шафкие
с.Калайджии:
Карагьозова 35273.42.13
1,764дка
Евелин
с.Росно:
Балабанов 000022,
000025,
000030,
000036,
000037,
000039,
000186,
000244,
000249,
000257,
000901,
000033.
общо: 254,879дка.
Кадрин
с.Резач:
Чаушев
000015,
000072,
000262,
002002.
общо: 86,535дка.

Байрям
Османов

Разпределение
Общо
разпределени
имоти от ОПФ по имоти от ОПФ
Протокол
от
21.04.2017
няма
Златарица:
30962.878.2.
общо:15,908 дка
няма
с.Родина:
063001.
общо:271,982дка.
няма
с.Родина
000206, 000254, 069006,
061001.
общо:
181,73дка.
няма
с.Родина:
060001, 062001
общо: 286,256дка.
няма
с.Калайджии:
35273.42.13
Общо:1,764дка
няма
с.Росно:
000022, 000025, 000030,
000036, 000037, 000039,
000186, 000244, 000249,
000257, 000901, 000033.
общо: 254,879дка.
с.Средно село:
000290,
000830,
000831,
с.Калайджии:
35273.93.14,
35273.94.18,
35273.95.19.
общо: 31,451дка.

с.Резач:
с.Калайджии:
001004,
000195- 35273.38.5,
общо 38,772дка
35273.27.13,
с.Средно село:

с.Резач:
000015, 000072, 000262,
002002,
с.Средно село:
000290, 000830, 000831,
с.Калайджии:
35273.93.14,
35273.94.18,
35273.95.19.
Общо: 117,986дка.
с.Резач:
001004, 000195
с.Калайджии:
35273.38.5, 35273.27.13,
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000115.
общо: 32,602дка.
„ЕКОПИГ с.Сливовица:
2011“ЕООД 112004 14,483дка.

няма

“АгроСолей“
ЕООД

няма

Зоя
Дилянова

няма

Емилия
Тисовска

с.Горско Ново село:
17213.19.12
70,515дка
няма

няма
няма

с.Горско Ново село:
17213.19.12
70,515дка
няма

няма

няма

няма

Юсеин
Кавръков
Ервин
Малаков

с. Средно село:
000011,
000012,
000033,
000038,
000040,
000044,
000053,
000083,
000303,
000307,
000309,
000313,
000314,
000315,
000238,
с. Разсоха:
61830.65.10,
61830.34.22,
61830.48.20,
61830.85.10,
61830.101.14,
61830.78.9,
61830.83.23,
61830.44.2,
61830.62.5,
с. Дединци:
000126,
000147,
000152,
000013,
025002, 000160,
с. Росно:
000157, 000909.
Общо:220,317дка.
с.Сливовица:
157001,
С.Дединци:
000031.
Общо: 67,164дка.

с.Средно село:
000115.
общо: 71,374дка.
с.Сливовица:
112004.
Общо:14,483дка.
с. Средно село:
000011, 000012, 000033,
000038, 000040, 000044,
000053, 000083, 000303,
000307, 000309, 000313,
000314, 000315, 000238,
с. Разсоха:
61830.65.10,61830.34.22,
61830.48.20,
61830.85.10,
61830.101.14,
61830.78.9, 61830.83.23,
61830.44.2, 61830.62.5.
с. Дединци:
000126, 000147, 000152,
000013, 025002, 000160,
с. Росно:
000157, 000909.
Общо:220,317дка.

с.Сливовица:
157001,
с.Дединци:
000031.
Общо: 67,164дка.
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На основание чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, комисията предлага на
Кмета на Община Златарица да сключи договори със земеделските
производители, за съответните имоти, посочени в таблица 1 за срок от 7
стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г.

Председател: /п/
Членове:
1. /п/
2. /п/
3. /п/
4.1 /п/
/Димитър Иванов/
4.2 /п/
/Мирослав Асенов/
4.3 /п/
/Шабан Якубов/
4.4 /п/
/Бисер Чинов/
4.5 /п/
/Фехми Топчиев/
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