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 27.08.2018 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ,
чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, Заповед № 465/20.07.2018 г. на кмета на Община
Златарица, комисия в състав:
Председател:
А.
К. – Директор на дирекция
администрация“
Членове:
1. инж. Н. Д. - главен експерт „Общинска собственост“
2. М. А. – юрисконсулт при дирекция СА;
3. Т. Р. – специалист „Общинска собственост“;
4. Н. Х. – кмет на с. Горско Ново село,

„Специализирана

се събра за разглеждане на подадените до 10.03.2017 година заявления за
участие в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землището на с. Горско Ново село, общ.
Златарица.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха
декларации на основание чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Комисията взе решение при разпределението да има предвид ползваните от
заявителите пасища, мери и ливади само от общинския поземлен фонд.
С Решение № 291/27.01.2017 г. Общински съвет Златарица е определил за
стопанската 2017/2018 година от землището на с. Горско Ново село за
индивидуално ползване да се предоставя само поземлен имот № 17213.19.12.
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, комисията разпределя за 1 животинска
единица до 15 дка от I до VII категория и/или до 30 дка от VIII до X категория,
за местните породи до 20 дка от I до VII категория и до 40 дка от VIII до X
категория пасища мери и ливади от ОПФ.
Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията. В срок до 10.03.2017
година са регистрирани 2 броя заявления по образец до кмета на Община
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Златарица от собственици на регистрирани животновъдни обекти в землището
на с. Горско Ново село, а именно:
1. Заявление с рег. № РД-25-1485/06.03.2017 г. от Ю. С. К., собственик на
животновъден обект № 5075-0259, регистриран в ИИС на БАБХ, в землището
на с. Горско Ново село, общ. Златарица.
2. Заявление с рег. № РД-25-1546/07.03.2017 г. от Е. В. Т., собственик на
животновъден обект № / стар 5075-0210, регистриран в ИИС на БАБХ, в
землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица.
Комисията разгледа подадените заявления и приложенията към тях и
установи, че всички заявители отговарят на условията за участие в процедурата
за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ в съответствие с чл. 99 от
ППЗСПЗЗ. Поради това, че заявленията са подадени през 2017 година,
комисията взе единодушно решение да оценява данните за обектите към
настоящият момент.
Ю. С. К. е собственик на животновъден обект № 50575-0259, регистриран
в ИИС на БАБХ, в землището на с. Горско Ново село. До датата на
разпределението лицето не е ползвало имоти от ОПФ по договори с изтекъл
срок.
Към момента на подаване на заявлението /06.03.2017 г./ заявителя е
отглеждал 256 броя овце, а към април 2018 година по справка в Регистъра на
животновъдните обекти за овце от БАБХ в обекта на лицето са регистрирани
240 броя овце. Умножавайки броя на овцете по коефициента за приравняване
на съответния вид животни към 1 животинска единица /ЖЕ/, съгласно § 2з от
ДР на ЗСПЗЗ равен на 0,15 се получават броя на ЖЕ за съответния брой
животни или:
240 x 0,15 = 36,00 ЖЕ
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Ю. С. К. има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 540 дка от I до VII категория /36 ЖЕ х 15
дка = 540 дка/ и/или 1080 дка от VIII до X категория /36 ЖЕ х 30 дка = 1080
дка/.
Е. В. Т. е собственик на животновъден обект № 5075-0210 регистриран в
ИИС на БАБХ, в землището на с. Горско Ново село. До датата на
разпределението същата не е ползвала имоти от ОПФ по договори с изтекъл
срок.
Към момента на подаване на заявлението /07.03.2017 г./ заявителя е
отглеждал 49 броя овце, а към април 2018 година по справка в Регистъра на
животновъдните обекти за овце от БАБХ в обекта на лицето са регистрирани 51
броя овце. Умножавайки броя на овцете по коефициента за приравняване на
съответния вид животни към 1 животинска единица /ЖЕ/, съгласно § 2з от ДР
на ЗСПЗЗ равен на 0,15 се получават броя на ЖЕ за съответния брой животни
или:
51 x 0,15 = 7,65 ЖЕ
Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Ю. С. К. има право да получи пасища,
мери и ливади от ОПФ в размер до 114,75 дка от I до VII категория /7,65 ЖЕ х
15 дка = 114,75 дка/ и/или 229,50 дка от VIII до X категория /7,65 ЖЕ х 30 дка =
229,50 дка/.
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Съгласно чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ при разпределението предимство имат
кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти
по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят
по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко
животински единици.
Поради това, че и двамата заявители не са ползвали по договори към
момента поземлени имоти от ОПФ, разпределянето на имотите следва да се
извърши по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават наймалко животински единици.
В настоящото разпределение Е. Т., притежаваща 7,65 ЖЕ е с предимство
пред Ю. К. – собственик на 36 ЖЕ.
В тази връзка и на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. РАЗПРЕДЕЛЯ на Е. В. Т. Поземлен имот 17213.19.12, област Велико
Търново, община Златарица, с. Горско ново село, м. МАЛКАТА УСОЙНА, вид
собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 10, НТП
Пасище, площ 70,515 дка, стар номер 019012.
2. Поради недостиг на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен
фонд в землището на с. Горско Ново село, за заявителя Ю. С. К. комисията ще
извърши допълнително разпределение в съседните землища – при наличие на
свободни площи, съгласно т. 4 от заповед № 465/20.07.2018 г. на кмета на
Община Златарица.
На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол следва да се
обяви в кметство с. Горско Ново село и да се публикува на интернет страницата
на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените
имоти в 14-дневен срок пред Районния съд Елена. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Председател: ………/п/…………….
Членове:
1. …………/п/………………..
2. …………/п/………………..
3. …………/п/………………..
4. …………/п/………………..
Заличената информация е на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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