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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 16.04.2019 г. в гр. Златарица на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, 

чл. 100, ал. 3 от ПП на ЗСПЗЗ, в изпълнение на  Заповед № РД-12-

158/09.04.2019 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. Татяна Иванова Роглева – специалист „Общинска собственост“ 

 4. Кмет или кметски наместник, отговарящ за съответното землище 

 

се събра за разглеждане на всички подадени заявления за участие в 

процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд. 

 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. 

 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, 

а 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 март 

2019 г. са постъпилите 4 броя заявления по образец до кмета на Община 

Златарица от собственици на регистрирани животновъдни обекти в землищата 

на населените места: с. Калайджии, с. Резач  и с. Родина. 

1. Заявление с вх.№ СА-СО-02-1785/09.03.2019 г. от Иванка Стоянова 

Христова, собственик на животновъден обект № 5092- 0072 в землището на с. 

Родина.  
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2. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1835/ 11.03.2019 г. от Байрям Османов 

Османов, собственик на животновъден обект № 6243110002 /стар 5088Г-0046/ 

в землището на с. Резач. 

3. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1836/11.03.2019 г. от Албена Христова 

Арнаудова, собственик на животновъден обект № 3527300006 /стар 5096-0070/ 

в землището на с. Калайджии.  

4. Заявление с вх. № СА-ОС-02-1837/11.03.2019 г. от Айше Юсеинова 

Моллова, собственик на животновъден обект № 5096-0069 в землището на с. 

Калайджии. 

 

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 общинския 

поземлен фонд в съответствие с чл. 99 от ППЗСПЗЗ. 

Комисията извърши служебна справка за задължения по чл. 37 и ал 1 от 

ЗСПЗЗ на заявителите и установи, че същите нямат задължения. 

 

 

       I. За землището на село Родина: 

Заявление е подадено от  Иванка Стоянова Христова. При разглеждане 

на заявлението като член от комисията участва кмета на село Родина  – 

Даниела Николаева Ангелова.  

 

1. Иванка Стоянова Христова е собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 5092-0072, регистриран в Интегрираната 

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

Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция 

по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 56 броя овце и 

195 броя кози, равняващи се на общо 37,65 животински единици. 

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

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 564,75 дка от I до VII категория 

и/или до 1129,5 дка от VIII до X категория.  

След проверка на договорите за наем на земеделски земи, комисията 

установи, че същата  ползва пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 284,22 

дка от I до VII категория по договор от 29.06.2018 г. 

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

от  ОПФ в  размер на 280,53 дка. от I до VII категория и/или до 561 дка от VIII 

до X категория. 

 

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в 

землището на с. Родина, комисията реши Иванка Стоянова Христова 

получава следните имоти от списъка одобрен с Решение № 769/31.01.2019 г. 

на Общински съвет Златарица. 
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№ по 
ред  

землище кадастрален 
идентификатор 

№ по 
КВС 

/стар №/ 

площ 
(дка) 

НТП местност категория 

1 с.Родина 62877.64.1 64001 63,47 пасище СМРАДЛИКАТ
А 

трета 

2 с.Родина 62877.46.23 
 

000141 8,979 пасище, 
мера 

АЯЗМОТО трета 

3 с.Родина 62877.108.60 000274 0,917 пасище, 
мера 

ЯНАКЛЪК трета 

4 с.Родина 62877.108.59 000275 2,192 пасище, 
мера 

ЯНАКЛЪК трета 

5 с.Родина 62877.51.16 000276 1,615 пасище, 
мера 

ЯНАКЛЪК трета 

6 с.Родина 62877.60.15 000211 5,552 пасище, 
мера 

ДО СЕЛОТО девета 

7 с.Родина 62877.64.4 000237 2,43 пасище, 
мера 

ДИМО КОЗУ четвърта 

8 с.Родина  62877.33.19 000135 15,104 пасище, 
мера 

ЧЛИРЕТО трета 

9 с.Родина  62877.23.97 000140 4,118 пасище, 
мера 

КЛЯТЪРЛА трета 

10 с.Родина 62877.15.43 000192 1,908 пасище, 
мера 

ЧЛИРЕТО трета 

11 с.Родина  62877.29.11 000101 4,074 пасище, 
мера 

ТЕПЕТО трета 

   Общо: 110,359    

 

 

№ по 
ред  

землище кадастрален 
идентификатор 

№ по 
КВС 

/стар №/ 

площ 
(дка) 

НТП местност категория 

1 с.Родина 62877.59.4 

 

000247 39,504 пасище, 
мера 

НА БАИРА девета 

2 с.Родина 62877.69.7 069007 2,065 пасище, 
мера 

ГОРНА 
МАХАЛА 

девета 

3 с.Родина  62877.60.13 000214 11,459 пасище, 
мера 

ДО СЕЛОТО девета 

4 с.Родина 62877.64.3 000238 0,929 пасище, 
мера 

ДИМО КОЗУ девета 

5 с.Родина 62877.59.5  000249 0,785 пасище, 
мера 

НА БАИРА девета 

   Общо: 54,742    

 

 

 II. За землището на село Резач: 
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Заявление е подал  Байрям Османов Османов. При разглеждане на 

заявлението като член на комисията участва  кмета на село Резач – Бисер 

Алдинов Чинов.  

 

1. Байрям Османов Османов е собственик на животновъден обект с 

пасищни селскостопански животни № 6243110002, регистриран в 

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

 Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция 

по безопасност на храните и установи, че заявителя притежава: 72 броя говеда 

над 2 годишна възраст и 28 броя говеда на възраст от 6м. до 2 г., 

съответстващи на 77,4 животински единици. 

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

пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1161 дка от I до VII категория 

и/или до 2322 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 65,42 животински единици – 981,3 дка от от I до VII 

категория и/или до 1962,6 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 ще получи пасища в съседни селища, което ще бъде отразено в 

следващ протокол. 

 

 

III. За землището на с.Калайджии: 

 

 Заявления са подали Айше Юсеинова Моллова и  Албена Христова 

Арнаудова. При разглеждане на заявленията като член от комисията участва 

кмета на село Калайджии – Бисер Алдинов Чинов.  

 

1. Албена Христова Арнаудова е собственик на животновъден обект № 

3527300006, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ , 

в землището на с. Калайджии.  

Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция 

по безопасност на храните и установи, че заявителката притежава 30 броя овце, 

равняващи се общо на 4,5 животински единици.  

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и 

ливади от ОПФ в размер до 67,5 дка от I до VII категория и/или до 135 дка от 

VIII до X категория.  

Заявителката ползва с договор за наем от 26.06.2018 г. 15,387 дка 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от VIII до X категория. 
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 Във връзка с гореизложеното заявителката има право да наеме имоти до 

59,85 дка от I до VII категория и/или до 119,7 дка от VIII до X категория.  

 

 

2. Айше Юсеинова Моллова е собственик на животновъден обект № 

5096-0069, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ , в 

землището на с. Калайджии.  

Комисията се запозна с предоставената справка от Българската агенция 

по безопасност на храните и установи, че заявителката притежава 2 броя 

говеда над двегодишна възраст, 6 броя говеда над двегодишна възраст за месо 

и 36 броя овце, равняващи се общо на 12,6 животински единици.  

Заявителката ползва други пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд в размер на 61,009 дка. от VIII до X категория  по договори с 

Община Златарица, а декларира в приложение 2, че ползва обща площ в размер 

на 31,787 дка. 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Айше Юсеинова Моллова има право да 

получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 317,1 дка от VIII до X 

категория и/или 158,55 дка от I до VII категория. 

 

 

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в 

землището на с. Калайджии, комисията реши Албена Христова Арнаудова 

получава следните имоти от списъка одобрен с Решение № 769/31.01.2019 г. 

на Общински съвет Златарица. 

 

  

№ по 
ред 

Кадастрален 
идентификатор 

площ 
по КК 

Площ 
(дка) 

№ по 
КВС 

/стар 
№/ 

НТП Местност Категория 

1 35273.96.25 4520 4,521 226 ливада Д. КУМЛОЖА осма 

2 35273.96.29 7488 7,490 168 пасище АСАРА девета 

3 35273.96.30 1163 1,163 166 пасище АСАРА девета 

4 35273.94.9 27844 27,849 402 пасище КЬОК ТАРЛА девета 

5 35273.95.16 6321 6,322 124 пасище САМИЧКИТЕ десета 

6 35273.91.33 43551 43,557 21 пасище ХОДЖА БАИР осма 

7 35273.95.20 1809 1,810 145 пасище САМИЧКИТЕ десета 

8 35273.93.12 2939 2,939 365 пасище АША АВЛУ осма 

9 35273.92.11 1849 1,849 420 пасище МАХМУДОЛУ осма 

10 35273.92.12 1069 1,069 419 пасище МАХМУДОЛУ осма 

11 35273.95.34 1331 1,331 101 пасище ГЮНЕЙ осма 

12 35273.95.37 734 0,734 143 пасище САМИЧКИТЕ осма 

13 35273.95.38 1000 1,001 148 пасище САМИЧКИТЕ осма 

14 35273.95.5 4420 4,421 137 пасище САМИЧКИТЕ осма 

15 35273.95.7 2731 2,732 139 пасище САМИЧКИТЕ осма 

16 35273.95.11 474 0,474 135 пасище САМИЧКИТЕ осма 
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17 35273.68.24 4044 4,045 361 пасище ПРИ ОСМАНИ осма 

18 35273.31.5 6211 6,212 437 пасище ГИЛКЛЬОЙ осма 

  всичко:   119,519        

 

При разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ в 

землището на с. Калайджии, комисията реши Айше Юсеинова Моллова 

получава следните имоти от списъка одобрен с Решение № 769/31.01.2019 г. 

на Общински съвет Златарица. 

 

№ по 
ред 

Кадастрален 
идентификатор 

площ 
по КК 

Площ 
(дка) 

№ по 
КВС 

/стар 
№/ 

НТП Местност Категория 

1 35273.23.12 36096 36,101 5 пасище ХОДЖА БАИР девета 

2 35273.96.28 2006 2,006 169 пасище АСАРА девета 

3 35273.94.12 8229 8,230 308 пасище ПРИ ОСМАНИ осма 

4 35273.95.19 3964 3,965 144 пасище САМИЧКИТЕ десета 

5 35273.95.21 3149 3,149 90 пасище ГЮНЕЙ десета 

6 35273.95.33 11995 11,997 100 пасище ГЮНЕЙ осма/десета 

7 35273.10.28 5793 5,793 105 пасище ГЮНЕЙ осма 

8 35273.23.15 16506 16,509 2 пасище ХОДЖА БАИР девета 

  всичко:   87,750         

 

 

 

 

К О М И С И Я: 

 

Председател: /п/ 

      

Членове: 

 

1. /п/ 

 

2. /п/ 

 

3. /п/ 

 

4.1 /п/ 

   /Даниела Ангелова/ 

 

4.2 /п/ 

       /Бисер Чинов/ 

 


