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СЪОБЩЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд под наем или аренда, без търг или конкурс на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017г. 

 

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

Съгласно чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат регистрирани пасищни селскостопански 

животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 

основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10дка за една 

животинска единица за имоти от първа до седма категория и 20дка за една 

животинска единица за имоти от осма до десета категория. 

 За целта следва да подадете заявление по образец до кмета на 

Община Златарица, в срок до 10 март 2016г. – за стопанската 2016/2017г. 

Образецът на заявлението и приложенията към него, са налични на 

интернет страницата на Община Златарица/www.zlataritsa.net/, както и в 

Информационния център на Общината. Към същото следва да приложите 

следните документи: 

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или 

нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на 

упълномощеното лице; 

2. копие от документ за регистрация или единен 

идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 
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3. копие от документ за самоличност на физическото лице, 

представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или 

документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на 

упълномощено от него лице; 

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за 

задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския 

поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен 

от министъра на земеделието и храните. 

 

Настоящото съобщение да се качи на интернет страницата на Община 

Златарица и да се постави на видно място в сградите на всички кметства и 

кметски наместничества. 

 

   

ПЕНЧО ЧАНЕВ 

Кмет на Община Златарица 

 

 


