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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 02.05.2018 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 

100, ал. 5 от ПП на ЗСПЗЗ, в изпълнение на  Заповед № 167/02.04.2018 г. на 

Кмета на Община Златарица, комисия в състав: 

 

Председател Албена Ценкова Конакчиева – Директор на дирекция 

„Специализирана администрация“ 

Членове: 

 1. инж. Нели Ангелова Джунджурова – главен експерт „Общинска 

собственост“ 

 2. Михаела Петрова Атанасова – юрисконсулт при дирекция „СА“; 

 3. инж. Надежда Стефанова Топалова – специалист „Общинска собственост“ 

 4. Кмет или кметски наместник, отговарящ за съответното землище 

 

се събра и извърши допълнително разпределение на пасища, мери и ливади, 

на правоимащите лица, на които не са достигнали площи в землището, в което са 

регистрирани животновъдните им обекти. 

 Комисията преразгледа заявленията на следните лица по реда на тяхното 

регистриране: 

1. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1470/09.03.2018 г. от Кадрин Севдалинов 

Чаушев, собственик на животновъден обект № 5088Г-0017 в землището на с. 

Резач. 

2. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1481/09.03.2018 г. от „Агро-Солей“ ЕООД, 

собственик на животновъден обект № 5157-0081 в землището на с. Сливовица. 

3. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1490/09.03.2018 г. от Байрям Османов 

Османов, собственик на животновъден обект № 5088Г-0046 в землището на с. 

Резач. 

    
1. Кадрин Севдалинов Чаушев  е собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 5088г0017, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, в землището на с. Резач. 

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
http://www.zlataritsa.net/


 

Страница 2 от 6 

 

Комисията преразгледа предоставената справка от Българската агенция по 

безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 37 броя говеда над 2 

годишна възраст и 8 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., съответстващи на 41,8 

животински единици.  

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

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 627 дка от I до VII категория и/или 

до 1254 дка от VIII до X категория.  

Същият ползва по договор от 07.07.2017 г. пасища, мери и ливади от ОПФ 

от осма до десета категория с площ 117,986 дка, съответстващи на 3,93 

животински единици. 

С протокол от 25.04.2018 г. на Кадрин Сивдалинов Чаушев комисията е 

разпределила пасища с идентификатори 62431.24.25, 62431.39.35, 62431.46.4, в 

землището на с. Резач с площ 5,697 дка. от VIII до X категория. 

В приложение 3 лицето е посочило предпочитано пасище и в землището  

на с. Средно село  с идентификатор 68494.11.4 с площ 1,991 дка - VIII категория. 

При вземане на решение като член на комисията присъства кмета на село 

Средно село – Шабан Юсеинов Якубов. 

При допълнителното разпределение на пасищата, мерите и ливадите от 

ОПФ, комисията реши Кадрин Севдалинов Чаушев получава следния имот: 

 

№ 
по 

ред  
землище 

кадастрален 
идентификатор 

№ по 
КВС 
/стар 
№/ 

площ 
по КК 
(дка) 

НТП местност категория 

1 
с. Средно 

село 
68494.11.4 11004 1,991 

пасища с 
храсти 

ТОПАЛ 
МАХАЛА 

осма 

 

2. „Агро-Солей“ ЕООД, собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни № 5157-0081, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, в землището на с. Сливовица. 

Комисията преразгледа предоставената справка от Българската агенция по 

безопасност на храните и установи, че дружеството притежава: 565 броя овце-

млечни и 95 броя овце-месодайни, равняващи се на общо 99 животински 

единици. 

Съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ имайки предвид гореизложеното дружеството 

има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1556,25 дка от I 

до VII категория и/или до 3112,5 дка от VIII до X категория.  

Същото ползва пасища, мери и ливади от ОПФ, по договор от 11.01.2018 г. 

–  87,296 дка от I до VII категория и 133,02 дка от VIII до X категория  и по 

договор от 06.04.2017 г. –  480,65 дка от I до VII категория и 2,858 дка от VIII до 

X категория, общо: 567,946 дка от I до VII категория и 135,879 дка от  VIII до X 

категория. За ползваните площи комисията установи, че дружеството е 

използвало 42,39 животински единици.  

За оставащите 56,61 животински единици на „Агро-Солей“ ЕООД се 

полагат до 849,15 дка от I до VII категория и /или до 1695,30 дка от  VIII до X 

категория.  
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Чрез протокол от 25.04.2018 г.при разпределението на пасищата, мерите и 

ливадите от ОПФ, комисията е разпределила на „Агро-Солей“ ЕООД имоти с 

идентификатори: 67395.112.3, 67395.149.4 в землището на с. Сливовица, с обща 

площ 43,668 дка., III категория. 

Тъй като в одобрения списък с предложени имоти за индивидуално 

ползване на територията на с. Сливовица, където е регистриран животновъдния 

обект на заявителя, площите са недостатъчни,  в протокола от 25.04.2018 г., 

комисията реши на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, „Агро-Солей“ ЕООД да 

получи имоти в съседни селища. 

В приложение 3 заявителя е посочил предпочитани пасища в землището на 

с. Сливовица, гр. Златарица, с. Средно село, с. Разсоха и с. Родина с площ 

137,474 дка. от I до VII категория и  77,373 дка от VIII до X категория.  

При вземане на решение като членове на комисията присъстваха: кмета на 

с. Средно село – Шабан Юсеинов Якубов, кметския наместник на с. Разсоха – 

Фехми Джамалов Топчиев и кмета на с. Родина – Даниела Николаева Ангелова. 

„Агро-Солей“ ЕООД и Байрям Османов Османов са посочили като 

предпочитан имот - ливада с идентификатор 68494.118.15 в землището на с. 

Средно село. На основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ при разпределението имат 

предимство кандидати, които имат най-малко животински единици. Байрям 

Османов Османов притежава 80,8 животински единици. „Агро-Солей“ ЕООД 

притежава 99 животински единици. В предвид гореизложеното комисията реши 

да разпредели имот - ливада с идентификатор 68494.118.15 в землището на с. 

Средно село на Байрям Османов Османов. 

От списъка на предпочитаните имоти от дружеството - пасищата с 

идентификатори: 62877.50.9,  62877.69.5, 62877.69.6 в землището на с. Родина, 

комисията е разпределила в протокола от 25.04.2018 г., защото същите са 

предпочетени от собственици на пасищни селскостопански животни с 

регистрирани животновъдни обекти на територията на с. Родина. 

Във връзка с гореизложеното при допълнителното разпределение на 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши „Агро-Солей“ ЕООД 

получава следните имоти: 

 

№ 
по 

ред  
землище 

кадастрален 
идентификатор 

№ по 
КВС 
/стар 
№/ 

площ по 
КК (дка) 

НТП местност категория 

1 
гр. 

Златарица 
30962.350.15 350015 1,275 

пасище 
с храсти 

ШАРАГА пета 

2 
гр. 

Златарица 
30962.350.16 350016 2,038 пасище ШАРАГА пета 

3 
гр. 

Златарица 
30962.350.18 350018 0,394 пасище ШАРАГА пета 

4 
гр. 

Златарица 
30962.350.19 350019 0,551 пасище ШАРАГА пета 

5 
гр. 

Златарица 
30962.352.21 352021 0,958 пасище ШАРАГА пета 

6 
гр. 

Златарица 
30962.352.23 352023 3,347 пасище ШАРАГА пета 

7 гр. 30962.352.25 352025 6,952 пасище ШАРАГА пета 
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Златарица 

8 
гр. 

Златарица 
30962.353.51 353051 0,933 пасище АНЗОВЕЦ пета 

9 
гр. 

Златарица 
30962.350.21 350021 1,127 пасище ШАРАГА пета 

10 
гр. 

Златарица 
30962.350.22 350022 0,901 пасище ШАРАГА пета 

11 
гр. 

Златарица 
30962.350.24 350024 4,878 пасище ШАРАГА пета 

12 
гр. 

Златарица 
30962.352.27 352027 1,127 пасище ШАРАГА пета 

13 
гр. 

Златарица 
30962.353.58 353058 0,441 пасище АНЗОВЕЦ пета 

14 
гр. 

Златарица 
30962.350.28 350028 0,557 пасище ШАРАГА пета 

15 
гр. 

Златарица 
30962.352.31 352031 0,68 пасище ШАРАГА пета 

16 
гр. 

Златарица 
30962.352.32 352032 0,76 пасище ШАРАГА пета 

17 
гр. 

Златарица 
30962.352.34 352034 1,914 пасище ШАРАГА пета 

18 
гр. 

Златарица 
30962.352.37 352037 0,613 пасище ШАРАГА пета 

19 
гр. 

Златарица 
30962.353.63 353063 1,482 пасище АНЗОВЕЦ пета 

20 
гр. 

Златарица 
30962.350.31 350031 0,661 пасище ШАРАГА пета 

21 
гр. 

Златарица 
30962.350.32 350032 4,488 пасище ШАРАГА пета 

22 
гр. 

Златарица 
30962.352.38 352038 0,887 пасище ШАРАГА пета 

23 
гр. 

Златарица 
30962.343.43 343043 1,022 пасище ШАРАГА пета 

24 
гр. 

Златарица 
30962.343.45 343045 1,495 пасище ШАРАГА пета 

25 
гр. 

Златарица 
30962.351.2 351002 0,977 пасище ШАРАГА пета 

26 
гр. 

Златарица 
30962.351.9 351009 0,679 пасище ШАРАГА пета 

27 
гр. 

Златарица 
30962.44.38 377 25,094 пасище КАНДИЛОВЕЦ четвърта 

28 
гр. 

Златарица 
30962.23.43 208 23,226 

пасище, 
мера 

МЕЖДУРЯКА трета 

29 с. Разсоха 61830.35.13 354 2,676 
пасище, 

мера 
ТОП ГОРУ девета 

30 с.Родина 62877.60.15 211 5,552 
пасище, 

мера 
ДО СЕЛОТО девета 

31 с.Родина 62877.60.13 214 11,457 
пасище, 

мера 
ДО СЕЛОТО девета 

32 с.Родина 62877.50.11 205 4,349 
пасище, 

мера 
ТУРСКИ 

ГРОБИЩА 
трета 

      Общо: 113,491       

 

 

3. Байрям Османов Османов е собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 5088г-0046, регистриран в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, в землището на с. Резач. 
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 Комисията преразгледа предоставената справка от Българската агенция по 

безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 63 броя говеда над 2 

годишна възраст, 1 брой говеда над две годишна възраст за месо, 28 броя говеда 

на възраст от 6м. до 2 г., съответстващи на 80,8 животински единици. 

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

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1217 дка от I до VII категория и/или 

до 2434 дка от VIII до X категория.  

Същият ползва пасища, мери и ливади от ОПФ, по договор от 15.06.2016 г. 

– 197,94 дка от VIII до X категория  и по договор от 25.07.2017 г. – 71,374 дка от 

VIII до X категория, общо 269,314 дка, съответстващи на 8,98 животински 

единици. 

В тази връзка  заявителя има право да ползва пасища, мери  и ливади от 

ОПФ, съответстващи на 71,82 животински единици - 1077,3 дка от от I до VII 

категория и/или до 2154,6 дка от VIII до X категория. 

Тъй като в одобрения списък с предложени имоти за индивидуално 

ползване няма наличие на такива на територията на с. Резач, където е 

регистриран животновъдния му обект, на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, 

заявителя има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в съседни 

селища.  

В приложение 3 лицето е посочило предпочитани имоти в землищата на с. 

Калайджии и с. Средно село. 

При вземане на решение като членове на комисията присъстваха: кмета на 

село Калайджии – Бисер Алдинов Чинов и кмета на село Средно село – Шабан 

Юсеинов Якубов. 

От списъка на предпочитаните-пасищата с идентификатори: 35273.95.55, 

35273.96.37, 3735273.95.44, 35273.95.42, в землището на с. Калайджии, 

комисията е разпределила в първия протокол от 25.04.2018 г., на собственици на 

пасищни селскостопански животни с регистрирани животновъдни обекти в с. 

Калайджии. 

Във връзка с гореизложеното при допълнителното разпределение на 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, комисията реши Байрям Османов 

Османов получава следните имоти: 

 

№ 
по 

ред  
землище 

кадастрален 
идентификатор 

№ по 
КВС 
/стар 
№/ 

площ по 
КК (дка) 

НТП местност категория 

1 с. Калайджии 35273.96.28 169 2,006 пасище АСАРА девета 

2 с. Калайджии 35273.96.29 168 7,488 пасище АСАРА девета 

3 с. Калайджии 35273.96.30 166 1,163 пасище АСАРА девета 

4 с. Калайджии 35273.92.11 420 1,849 пасище МАХМУДОЛУ осма 

5 с. Калайджии 35273.92.12 419 1,069 пасище МАХМУДОЛУ осма 

6 с. Калайджии 35273.95.33 100 11,995 пасище ГЮНЕЙ осма/десета 

7 с. Калайджии 35273.95.34 101 1,331 пасище ГЮНЕЙ осма 

8 с. Калайджии 35273.10.28 105 5,793 пасище ГЮНЕЙ осма 
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9 
с. Средно 

село 
68494.189.2 189002 14,162 

пасища 
с храсти 

ХАРМАН 
АВУЛУ 

осма 

10 
с. Средно 

село 
68494.118.15 205 8,526 ливада КОВЧАЗ осма 

      Общо: 55,382       

 

 

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. 

 

 

 

Председател: /п/ 

      

Членове: 

1.  /п/ 

 

2.  /п/ 

 

3.  /п/ 

 

4.1.  /п/ 

   /Даниела Ангелова/ 

 

4.2.  /п/ 

       /Бисер Чинов/ 

 

4.3.  /п/ 

      / Фехми Топчиев / 

 

4.4.  /п/ 

      /Шабан Якубов/ 

 


