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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 20.04.2017 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, 

чл. 100, ал. 3 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 Петрова 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. 

 

Разгледа постъпилите заявления от 14 на брой заявители, правоимащи 

лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в землищата на 

населените места на гр. Златарица, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. 

Калайджии, с. Родина, с. Резач, с. Долно Шивачево 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. ЕТ „Неджатин Салиев“ за землището на с. Родина - вх.№-25-1389/ 

01.03.2017 г. 

2. Шавкие Асанова Карагьозова за землището на с. Калайджии - вх.№ 

РД- 25-1427/ 02.03.2017 г. 

3.Михаил Илиев Йосифов за землището на с. Родина - вх.№ РД-25-

1475/06.03.2017 г. 

4. Емил Михайлов Йосифов за землището на с. Родина - вх.№ РД- 25-

1477/ 06.03.2017 г. 
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5. Юсеин Салиев Кавръков за землището на с. Горско Ново село - вх.№ 

РД-25-1485/06.03.2017 г. 

6. Зоя Цанкова Дилянова за землището на с. Долно Шивачево - вх.№ РД-

25-1490/ 06.03.2017 г. 

7. Кадрин Севдалинов Чаушев за землището на с. Резач - вх.№ РД-25-

1542/ 07.03.2017 г. 

8. Емилия Векилова Тисовска за землището на с. Горско Ново село -  

вх.№ РД-25-1546/ 07.03.2017г. 

9. Ервин Юлиянов Малаков за землището на с. Росно - вх.№ РД-25-

1552/07.03.2017 г. 

10. „Агро-Солей“ ЕООД за землището на с. Сливовица - вх.№ РД-25-

1567/ 08.03.2017 г. 

11. Радостина Петкова Станева за землището на гр. Златарица - вх.№ РД-

25-1579/ 09.03.2017 г. 

12.“ ЕКОПИГ – 2011“ЕООД за землището на с. Сливовица - вх.№ РД-25 

-1595-09.03.2017 г. 

13. Евелин Калинов Балабанов за землището на с. Росно – вх.№ РД-25-

1596/ 09.03.2017 г. 

14. Байрям Османов Османов за землището на с. Резач - вх.№ РД-25-

1601/ 09.03.2017 г. 

 

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и документите към тях, както 

следва: 

 

          I. За землището на гр.Златарица: 

 

 1.Заявление  е подадено от Радостина Петкова Станева за землището 

на гр. Златарица, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 5090-0247, регистриран в Интегрираната 

информационна система в землището на гр. Златарица. Притежава 5 броя кози-

майки равняващи се на общо 0,75 животински единици. Съгласно чл. 37и от 

ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от 

ОПФ в размер до 11,25 дка от I до VII категория и/или до 22,50 дка от VIII до 

X категория. Същата не ползва наети пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, 

комисията реши лицето да получи имот с 

 идн. № 30962.878.2 – 15,908 дка., категория десета. 

 

II.  За землището на с.Родина: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Родина – 

Даниела Николаева Ангелова. 

 

1. Заявление е подадено от ЕТ „Неджатин Салиев“ за землището на с. 

Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 
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животни № 5092-0001, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с. Родина. Притежава 70 броя говеда над 2 годишна възраст, 22 

броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. и 6 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. за 

месо, равняващи се на общо 86,80 животински единици. Съгласно чл. 37и от 

ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от 

ОПФ в размер до 1302 дка от I до VII категория и/или до 2604 дка от VIII до X 

категория. Лицето не ползва други наети  пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, 

комисията реши лицето да получи имот  

063001 с нов идн. № 62877.63.1 - 271,982 дка. - девета категория. 

Лицето получава 271,982 дка. 

 

2. Заявление е подадено от Михаил Илиев Йосифов за землището на с. 

Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 5092-0010, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с.Родина. Притежава 203 броя овце-млечни, равняващи се на 

общо 30,45 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото 

лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 456,75 

дка от I до VII категория и/или до 913,5 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: 

 000206 с нов идн.№ 62877.50.9 - 11,608 дка. - девета категория, 

000254 с нов идн. № 62877.38.28 - 4,273 дка. - трета категория, 

069006 с нов идн. № 62877.69.6 - 5,728 дка. - девета категория, 

061001 с нов идн.№ 62877.61.1 – 160,121 дка. – девета категория. 

Общо лицето получава 181,73 дка. 

 

3. Заявление е подадено от Емил Михайлов Йосифов за землището на с. 

Родина, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 5092-0080, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с. Родина. Притежава 115 броя овце и 134 броя кози, 

равняващи се на общо 37,35 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ 

горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в 

размер до 560,25 дка от I до VII категория и/или до 1120,5 дка от VIII до X 

категория. Същият ползва наети  пасища, мери и ливади ползва пасища, мери и 

ливади от ОПФ с площ 209,968 дка., десета категория. При разпределението на 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи 

следните имоти: 

060001 с нов № 62877.60.1 - 222,193 дка.- девета категория,  

062001 с нов идн. № 62877.62.1 - 46,063 дка.- девета категория. 

Общо лицето получава 268,256 дка. 

 

III. За землището на село Калайджии: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Калайджии – 

Бисер Алдинов Чинов. 
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1. Заявление е подадено от Шавкие Асанова Карагьозова за землището 

на с. Калайджии, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 5096-0062, регистриран в Интегрираната 

информационна система, в землището на с. Калайджии. Притежава 1 брой 

говеда над две годишна възраст, 11 броя овце равняващи се на общо 2,65 

животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има 

право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 39,75 дка от I до 

VII категория и/или до 79,50 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 имот с  

идн. № 35273.42.13 - 1,764 дка. - девета категория. 

Лицето получава 1,764 дка. 

  

IV. За землището на село Росно: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Росно – Пенка 

Светославова Конакчиева. 

 

1. Заявление е подадено от Ервин Юлиянов Малаков за землището на 

с. Росно, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 5091-0048, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с. Росно. Притежава 73 броя говеда над 2 годишна възраст, 5 

броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. за месо, 23 броя говеда на възраст от 6 

месеца до две години и 15 броя овце, равняващи се на общо 92,05 животински 

единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1380,75 дка от I до VII категория 

и/или до 2761,50 дка от VIII до X категория. Същият ползва наети пасища, 

мери и ливади в размер на 2,839 дка. - от първа до седма категория и 12,21 дка. 

от осма до десета категория. При извършена проверка за достоверността на 

заявената  информация се установи, че лицето има задължения по местни 

данъци и такси. 

 Комисията реши на Ервин Юлиянов Малаков да не бъдат 

предоставени пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017/2018 г. 

 

2. Заявление е подадено от Евелин Калинов Балабанов за землището на 

с. Росно, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни  № 5091-0036, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с. Росно. Притежава 54 броя говеда над 2 годишна възраст, 10 

броя говеда на възраст от 6м. до 2 г. и 15 броя овце, равняващи се на общо 

62,25 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице 

има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 933,75 дка от 

I до VII категория и/или до 1867,50 дка от VIII до X категория. Същият ползва 

наети пасища, мери и ливади от ОПФ с площ 39,478 дка. от първа до осма 

категория и 185,006 дка от осма до десета категория. При разпределението на 
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пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи 

следните имоти: 

000022 с нов идн. № 63118.40.18 - 49,784 дка.- четвърта категория, 

000025 с нов идн. № 63118.51.5 - 8,502 дка. - четвърта категория, 

000030 с нов идн. № 63118.34.17 - 10,888 дка. - четвърта категория, 

000036 с нов идн. № 63118.34.20 - 3,213 дка. - четвърта категория, 

000037 с нов идн. № 63118.33.12 - 33,31 дка-четвърта категория, 

000039 с нов идн. № 63118.33.10 -12,398 дка . - четвърта категория, 

000186 с нов идн. № 63118.49.3  -  43,986 дка -девета категория, 

000244 с нов идн. № 63118.29.7 - 27,992 дка. - девета категория, 

000249 с нов идн. № 63118.31.15 - 3,832 дка. - десета категория, 

000257 с нов идн. № 63118.66.42 - 1,77 дка - девета категория, 

000901 с нов идн. № 63118.45.6 - 44,419 дка - четвърта категория, 

000033 с нов идн. №63118.3.33 - 14,785 дка - четвърта категория. 

Общо лицето получава 254,879 дка. 

 

         V. За землището на село Резач: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Резач – 

Севдалин Чаушев. Поради конфликт на интереси при вземане на решение за 

разпределяне на имотите на Кадрин Севдалинов Чаушев, кмета на село Резач 

беше заменен от кмета на село Калайджии – Бисер Алдинов Чинов.   

 

1. Заявление е подадено от Кадрин Севдалинов Чаушев за землището 

на с. Резач, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански 

животни № 5088г0017, регистриран в Интегрираната информационна система, 

в землището на с. Резач. Притежава 31 броя говеда над 2 годишна възраст и 13 

броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., равняващи се на общо 38,8 животински 

единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи 

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 582 дка от I до VII категория и/или 

до 1164 дка от VIII до X категория. Същият ползва пасища, мери и ливади от 

ОПФ от осма до десета категория с площ 5,697дка.. При разпределението на 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши лицето да получи 

следните имоти: 

000015 с нов идн. № 62431.24.26 - 5,407 дка - девета категория, 

000072 с нов идн. № 62431.21.3 - 67,495 дка. - девета категория, 

000262 с нов идн. № 62431.39.30 – 4,405 дка. - девета категория, 

002002 с нов идн. № 62431.2.2 - 9,228 дка. - осма категория. 

Общо лицето получава: 86,535 дка. 

 

2. 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 49 броя говеда над 2 годишна възраст, 1 

брой говеда над две  годишна възраст за месо, 12 броя говеда на възраст от 6м. 

до 2 г., 9 говеда на възраст от 6 месеца до 2 години за месо, равняващи се на 
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общо 62,6 животински единици. Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото 

лице има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 939 дка 

от I до VII категория и/или до 1878 дка от VIII до X категория. Същият ползва 

пасища, мери и ливади от ОПФ, от осма до десета категория с площ  24,744 

дка. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията 

реши лицето да получи следните имоти:   

001004 с нов идн. № 62431.1.4 - 36,744 дка. - осма категория,  

000195 с нов идн. № 62431.13.14 - 2,028 дка.- девета категория.  

Общо лицето получава: 38,772 дка. 

 

 

       VI. За землището на село Сливовица: 

При разглеждане на заявленията присъства кметския наместник на село 

Сливовица – Димитър Цанев Иванов. 

 

1. Заявление е подадено от „ЕКОПИГ 2011 “ ЕООД за землището на с. 

Сливовица/нас.м.Чешма/, собственик на животновъден обект пасищни 

селскостопански животни № 5156-0005, регистриран в Интегрираната 

информационна система, в землището на с. Сливовица/нас.м.Чешма/. 

Притежава 9 броя говеда над 2 годишна възраст за месо, 3 говеда от 6 месеца 

да 1 година за месо, равняващи се на общо 10,8 животински единици. Съгласно 

чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер до 162 дка от I до VII категория и/или до 324 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 

дружеството да получи следния имот:  

112004 с нов идн. № 67395.112.4 - 14,483 дка. - трета категория. 

Заявен е и имот с идн. № 67395.157.1 - 22,858дка. - четвърта категория, 

но тъй като същия е заявен и от Зоя Цанкова Дилянова, която е досегашен 

негов ползвател, на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ Зоя Цанкова Дилянова 

получава въпросния имот, който ще бъде отразен в следващ протокол, тъй като 

регистрирания обект на заявителката е в съседно землище на с. Сливовица.  

 Дружеството получава: 14,483 дка.  

 

       VII. За землището на село Горско Ново село: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Горско Ново 

село – Николинка Атанасова Хаджиева. 

 

 Заявление е подадено от Юсеин Салиев Кавръков за землището на с. 

Горско Ново село , собственик на животновъден обект пасищни 

селскостопански животни № 5075-0259, регистриран в Интегрираната 

информационна система, в землището на с. Горско Ново село и Емилия 

Векилова Тисовска за землището на с. Горско Ново село , собственик на 

животновъден обект пасищни селскостопански животни № 5075-0210, 
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регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. 

Горско Ново село. 

Двете лица кандидатстват за едно и също пасище, единствено посочено в 

списъка за свободно ползване на територията на с. Горско Ново село с 

идн. № 17213.19.12. 

 Юсеин Салиев Кавръков притежава регистрирани 256 броя овце със 

съответстващи 38,40 животински единици,  

 Емилия Векилова Тисовска притежава регистрирани 49 броя овце, със 

съответстващи 7,35 животински единици. 

 На основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, тъй като предимство имат лицата, 

притежаващи по-малко животински единици Емилия Великова Тисовска 

получава пасището с идн № 17213.19.12 - 70,515 дка., десета категория. 

Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ горепосоченото лице има право да получи пасища, 

мери и ливади от ОПФ в размер до 110,25 дка от I до VII категория и/или до 

220,5 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: 

 Емилия Великова Тисовска да получи имот с 

  идн № 17213.19.12 - 70,515 дка. - десета категория. 

 Лицето получава: 70,515 дка. 

 

       VIII. За землището на село Долно Шивачево: 

При разглеждане на заявленията присъства кмета на село Долно 

Шивачево – Дилян Трендафилов Дилянов. 

 

1. Заявление е подадено от Зоя Цанкова Дилянова за землището на с. 

Долно Шивачево, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 5090а0015, регистриран в Интегрираната 

информационна система, в землището на с. Долно Шивачево. Тъй като в 

одобрения списък с предложени имоти за индивидуално ползване няма 

наличие на такива на територията на с. Долно Шивачево, заявителката ще 

получи пасища в съседни селища, което ще бъде отразено в следващ протокол. 

 

 Настоящият протокол не е окончателен, тъй като някои от заявителите 

са проявили интерес към пасища, мери и ливади от ОПФ в землища, намиращи 

се в съседство на регистрираните им животновъдни обекти. 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

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 право имащо лице площ. 
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Председател: /п/ 

      

Членове: 

1. /п/ 

 

2. /п/ 

 

3. /п/ 

 

4.1. /п/ 

   /Даниела Ангелова/ 

 

4.2. /п/ 

       /Бисер Чинов/ 

 

4.3. /п/ 

     /Пенка Конакчиева/ 

 

4.4. /п/ 

      /Севдалин Чаушев/ 

 

4.5. /п/ 

     /Димитър Иванов/ 

 

4.6. /п/ 

   /Николинка Хаджиева/ 

 

4.7. /п/ 

       /Дилян Дилянов/ 


