ПРОТОКОЛ
За окончателно разпределение на имотите между правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в землищата на територията на община
Каварна и са подали заявления съгласно чл.37”и”, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

Днес 12.04.2017г. комисия назначена със заповед № 175/02.03.2017г. на кмета
на община Каварна в състав:
Председател: М. Н. – зам.-кмет ФИР
1. М. С. – гл. специалист в отдел „ОСИР”;
2. М. Г. – юрисконсулт;
3. Е. К. – специалист в отдел „ОСИР”;
със следните задачи:
I. Да извърши разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена
по пазарен механизъм и подали необходимите заявления и документи.
II. Да изготви протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие
на необходимите площи в срок до 1 май, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и да
извърши всички необходими действия по прилагане на разпоредбите на чл.37и ал.7,
ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ, в случай на недостатъчно площи в съответното землище;
се събра, разгледа документите на С.Г.П. с ЕГН ******, притежаваща лична
карта №*******, изд. на *******. от МВР Д, с постоянен адрес: гр.К, ул*********
и обсъди възможността за предоставяне под наем на допълнително пасища и мери
от ОПФ.
Подадено е заявление с вх.№ПС-06-139/06.03.2017г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и
чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г с
приложени:
1.
Приложение №1 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
2.
Приложение №2 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
3.
Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със №РД 46 71/17.02.2017г.
Документите са редовни и отговарят на изискванията на чл.37”и”, ал.5 от
ЗСПЗЗ.
Регистрираният животновъден обект е в землището на с.Б., общ.К. Пасищата там са
отдадени под наем с договори за ползване на стопани отглеждащи пасищни
животни в селото. Свободни общински имоти – пасища има в съседни землища
ЗП С. Г. П., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ под №*******в
землището на с.В, общ.К с 507бр. животни: овце майки над 12 месеца - 493бр. и
кози майки над 12 месеца – 14бр. с коефициент за приравняване на съответния вид
животни към 1ЖЕ – 0,15 и съгласно чл.37”и”,

ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер до 1140,750дка – от Іва до VІІ-ма категория и до 2281,500дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Същият има
сключени и действащи договори за отдаване под наем на пасища от ОПФ на
община Каварна от първа до седма категория, с обща площ от 333,204 дка.
Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и, ал.4, ал.7 от ЗСПЗЗ и
чл.100 ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на правно
основание пасища, взе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:
На ЗП С. Г. П. и се полагат допълнително пасища с площ от 1 140,750дка
от от І-ва до VІІ-ма категория или 2 281,500дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Да и
се предоставят за ползване следните общински имоти :
ПАСИЩЕ с площ от 7,900дка (седем декара и деветстотин квадратни метра),
представляващо част от ПИ 11003.37.183 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три,
седем, точка, едно, осем, три) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 8,122дка,
VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.220, 11003.37.177 и 11003.37.184.
ПАСИЩЕ с площ от 2,500дка (два декара и петстотин квадратни метра),
представляващо част от ПИ 11003.37.179 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три,
седем, точка, едно, седем, девет) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 2,570дка,
VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.178 и 11003.37.177.
ПАСИЩЕ с площ от 13,800дка (седем декара и деветстотин квадратни метра),
представляващо част от ПИ 11003.37.183 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три,
седем, точка, едно, осем, три) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 8,122дка,
VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.220, 11003.37.177 и 11003.37.184.
ПАСИЩЕ с площ от 150,800дка (сто и петдесет декара и осемстотин квадратни
метра), представляващо част от ПИ 11003.37.222 (едно, едно, нула, нула, три,
точка, три, седем, точка, две, две, две) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от
156,233дка, VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.177, 11003.37.178,
11003.37.221, 11003.37.176, 11003.37.184 и 11003.37.220.
ПАСИЩЕ с площ от 7,900дка (седем декара и деветстотин квадратни метра),
представляващо част от ПИ 11003.37.183 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три,
седем, точка, едно, осем, три) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 8,122дка,
VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.220, 11003.37.177 и 11003.37.184.
ПАСИЩЕ с площ от 7,900дка (седем декара и деветстотин квадратни метра),
представляващо част от ПИ 11003.37.183 (едно, едно, нула, нула, три, точка, три,
седем, точка, едно, осем, три) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 8,122дка,
VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасища, мери, при съседи: 11003.37.220, 11003.37.177 и 11003.37.184.
На основание чл.37”и” ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да се
обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от
датата на публикуването му на сайта на община Каварна, пред Районен съд
гр.Каварна. Обжалването не спира изпълнението .

ПРОТОКОЛ
За окончателно разпределение на имотите между правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съседни землищата на територията на община
Каварна и са подали заявления съгласно чл.37”и”, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи

Днес 12.04.2017г. комисия назначена със заповед № 175/02.03.2017г. на кмета на
община Каварна в състав:
Председател: М. Н. – зам.-кмет ФИР
1. М. С. – гл. специалист в отдел „ОСИР”;
2. М. Г. – юрисконсулт;
3. Е. К. – специалист в отдел „ОСИР”;
със следните задачи:
I. Да извърши разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм и
подали необходимите заявления и документи.
II. Да изготви протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи в срок до 1 май, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и да извърши
всички необходими действия по прилагане на разпоредбите на чл.37и ал.7, ал.8 и ал.9 от
ЗСПЗЗ, в случай на недостатъчно площи в съответното землище;
се събра, разгледа документите на ЗП А.С.Т. с ЕГН *******, притежаващ л.карта
№*****, изд.на *******. от МВР ******, с постоянен адрес: гр.К., ул*********и обсъди
възможността за предоставяне под наем на допълнително пасища и мери от ОПФ.
Подадено е заявление с вх.№ПС-06-143/07.03.2017г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99,
ал.1 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г с приложени:
1. Приложение №1 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
2. Приложение №2 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
3. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със №РД 46 71/17.02.2017г
Документите са редовни и отговарят на изискванията на чл.37”и”, ал.5 от ЗСПЗЗ.
ЗП А.С.Т., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е регистриран в
Интегрираната информационна система на БАБХ под №******** в землището на с.Б,
общ.Ка с 41бр. животни: говеда от 6 до 24 месеца-мляко -5бр. и говеда от 6 до 24 месеца –
месо -2бр. с коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1ЖЕ – 0,6;
говеда над 24 месеца – мляко-29бр. с коефициент за приравняване на съответния вид
животни към 1ЖЕ – 1 и съгласно чл.37”и”, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от
ОПФ в размер до 515,250дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 1030,500дка от VІІІ-ма до
Х-та категория.

Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и, ал.4, ал.6 от ЗСПЗЗ и
чл.100 ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на правно основание
пасища, взе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:
Да се предостави за ползване на ЗП А.С. Т., следните общински имоти :
ПАСИЩЕ с площ от 138,000дка (сто и тридесет и осем декара), представляващо
част от ПИ 11003.31.105 по КККР на с.В., общ.К., целият с площ от 138,980дка, VІI
категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Пасище, при съседи: 11003.32.116, 11003.321.106, 11003.31.4, 11003.31.3.
ПАСИЩЕ с площ от 296,000дка (двеста деветдесет и шест декара), представляващо
част от ПИ 11003.32.121 по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 397,514дка, VІI
категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Пасище, при съседи: 11003.38.166, 11003.32.127, 11003.32.129, 11003.32.127, 11003.32.128,
11003.32.127, 11003.32.133, 11003.32.131, 11003.32.130.
ПАСИЩЕ с площ от 46,000дка (четиридесет и шест декара), представляващо част
от ПИ 11003.18.161 по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 48,584дка, VІI категория,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище,
при съседи: 11003.18.160, 11003.18.158, 11003.18.162.
ПАСИЩЕ с площ от 20,000дка (двадесет декара), представляващо част от ПИ
11003.18.163 по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 31,093дка, VІI категория, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, при
съседи: 11003.18.162, 11003.18.160.

На основание чл.37”и” ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да се обжалва по
отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от датата на публикуване
на сайта на община Каварна, пред Районен съд гр.Каварна. Обжалването не спира
изпълнението .

ПРОТОКОЛ
За окончателно разпределение на имотите между правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в землищата на територията на община
Каварна и са подали заявления съгласно чл.37”и”, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

Днес 12.04.2017г., комисия назначена със заповед № 175/02.03.2017г. на кмета
на община Каварна в състав:
Председател: М. Н. – зам.-кмет ФИР
1. М. С. – гл. специалист в отдел „ОСИР”;
2. М. Г. – юрисконсулт;
3. Е. К. – специалист в отдел „ОСИР”;
със следните задачи:
I. Да извърши разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена
по пазарен механизъм и подали необходимите заявления и документи.
II. Да изготви протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие
на необходимите площи в срок до 1 май, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и да
извърши всички необходими действия по прилагане на разпоредбите на чл.37и
ал.7, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ, в случай на недостатъчно площи в съответното
землище;
се събра, разгледа документите на ЗП Д. Т. Д. с ЕГН 8311137984, притежаващ
лична карта №********, изд.на *****. от МВР Д., с постоянен адрес: гр.К.,
ул.****** и обсъди възможността за предоставяне под наем на допълнително
пасища и мери от ОПФ.
Подадено е заявление с вх.№ПС-06-153/08.03.2017г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и
чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г
с приложени:
1. Приложение №1 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
2. Приложение №2 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
3. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със №РД 46
-71/17.02.2017г
Документите са редовни и отговарят на изискванията на чл.37”и”, ал.5 от
ЗСПЗЗ. Регистрираният животновъден обект е в землището на с.Българево,
общ.Каварна. Пасищата там са отдадени под наем с договори за ползване на
стопани отглеждащи пасищни животни в селото. Свободни общински имоти –
пасища има в съседни землища.
ЗП Д. Т. Д., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ под №0725700068
в землището на с.Българево, общ.Каварна с 98бр. животни - овце майки над 12
месеца с коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1ЖЕ – 0,15
и съгласно чл.37”и”, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в размер
до 220,500дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 441,000дка от VІІІ-ма до Х-та
категория. Същият има сключени и действащи договори за отдаване под наем на
пасища от ОПФ на община Каварна от VIII-ма до IX-та категория – 354,000дка. С
Протокол от 10.04.2017г., във връзка с чл.37и, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100,
ал.2, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ са му отдадени под наем пасища от ОПФ с площ от
55,000дка – IX категория.

Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и, ал.4, ал.7 от ЗСПЗЗ и
чл.100 ал.1, ал.2 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на правно
основание пасища, взе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:
На ЗП Д. Т. Д. му се полагат допълнително пасища с площ от 16,000дка от от
І-ва до VІІ-ма категория или 32,000дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Да му се
предостави за ползване следния общински имот :
ПАСИЩЕ с площ от 16,000дка (шестнадесет декара), представляващо
част от ПИ 11003.4.118 по КККР на с.В общ.К, целият с площ от 38,548дка, VII
категория, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: пасище, при съседи:11003.4.117, 11003.4.116, 11003.9.147, 11003.9.150.
Имотът е актуван с АПОС №105/14.05.2013г., вписан под №36, т.V,
вх.р.№1368/18.05.2013г. на СВ Каварна.
На основание чл.37”и” ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да се
обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от
датата на публикуването му на сайта на общината, пред Районен съд гр.Каварна.
Обжалването не спира изпълнението .

ПРОТОКОЛ
За окончателно разпределение на имотите между правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в землищата на територията на община
Каварна и са подали заявления съгласно чл.37”и”, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

Днес 12.04.2017г. комисия назначена със заповед № 175/02.03.2017г. на кмета
на община Каварна в състав:
Председател: М.Н.– зам.-кмет ФИР
1. М. С. – гл. специалист в отдел „ОСИР”;
2. М. Г. – юрисконсулт;
3. Е.К. – специалист в отдел „ОСИР”;
със следните задачи:
I. Да извърши разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена
по пазарен механизъм и подали необходимите заявления и документи.
II. Да изготви протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие
на необходимите площи в срок до 1 май, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и да
извърши всички необходими действия по прилагане на разпоредбите на чл.37и
ал.7, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ, в случай на недостатъчно площи в съответното
землище;
се събра, разгледа документите на ЗП И.А.И с ЕГН *****, притежаващ
лична карта №******, издадена на *******. от МВР Д, с постоянен адрес: с.Б,
общ.К, ул******* и обсъди възможността за предоставяне под наем на
допълнително пасища и мери от ОПФ.
Подадено е заявление с вх.№ПС-06-147/07.03.2017г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и
чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г с
приложени:
1.
Приложение №1 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
2.
Приложение №2 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
3.
Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със №РД 46 71/17.02.2017г
Документите са редовни и отговарят на изискванията на чл.37”и”, ал.5 от
ЗСПЗЗ. Регистрираният животновъден обект е в землището на с.Б, общ.К.
Пасищата там са отдадени под наем с договори за ползване на стопани отглеждащи
пасищни животни в селото. Свободни общински имоти – пасища има в съседни
землища.
ЗП И. А.И., като собственик на животновъден обект с пасищни животни е
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ под №0******* в
землището на с.Б, общ.Каварна с 290бр. животни: овце майки над 12 месеца 287бр. с коефициент за приравняване на съответния вид животни към 1ЖЕ – 0,15 и
коне над 6 месеца с коефициент за приравняване на съответния вид животни към
1ЖЕ – 1 и съгласно чл.37”и”, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища от ОПФ в
размер до 690,750дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 1381,500дка от VІІІ-ма до
Х-та категория. Същият има сключени и действащи договори за отдаване под наем
на пасища от ОПФ на община Каварна от І-ва до VІІ-ма категория – 508,247дка и от
VIII-ма до X-та категория – 1016,494дка.

С Протокол от 10.04.2017г., във връзка с чл.37и, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ и
чл.100, ал.2, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ са му отдадени под наем пасища от ОПФ с
площ от 41,000дка – VIIкатегория и 103,000дка – IX категория.
Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и, ал.4, ал.7 от ЗСПЗЗ и
чл.100 ал.1, ал.2 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на правно
основание пасища, взе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:
На ЗП И. А. И. му се полагат допълнително пасища с площ от 180,000дка от
от І-ва до VІІ-ма категория или 90,000дка от VІІІ-ма до Х-та категория. Да му се
предостави за ползване следния общински имот :
ПАСИЩЕ с площ от 90,000дка (деветдесет декара), представляващо
част от ПИ 11003.4.114 по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от 178,938дка, VII
категория, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: пасище, при съседи:11003.4.108, 11003.9.147, 11003.4.113, 11003.4.112.
Имотът е актуван с АПОС №106/14.05.2013г., вписан под №51, т.V,
вх.р.№1386/20.05.2013г. на СВ Каварна.
На основание чл.37”и” ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да се
обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от
датата на публикуването му на сайта на общината, пред Районен съд гр.Каварна.
Обжалването не спира изпълнението .

ПРОТОКОЛ
За окончателно разпределение на имотите между правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в землищата на територията на община Каварна и са
подали заявления съгласно чл.37”и”, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи

Днес 12.04.2017г. комисия назначена със заповед № 175/02.03.2017г. на кмета на
община Каварна в състав:
Председател: М.Н. – зам.-кмет ФИР
1. М. С. – гл. специалист в отдел „ОСИР”;
2. М. Г. – юрисконсулт;
3. Е. К. – специалист в отдел „ОСИР”;
със следните задачи:
I. Да извърши разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм и
подали необходимите заявления и документи.
II. Да изготви протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи в срок до 1 май, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и да извърши
всички необходими действия по прилагане на разпоредбите на чл.37и ал.7, ал.8 и ал.9 от
ЗСПЗЗ, в случай на недостатъчно площи в съответното землище;
се събра, разгледа документите на ЗП Н.М. Я. с ЕГН ******, притежаваща л.карта
№*******, изд.на *********. от МВР Добрич, с постоянен адрес: гр..К, ул.************ и
обсъди възможността за предоставяне под наем на пасища и мери от ОПФ.
Подадено е заявление с вх.№ПС-06-150/08.03.2017г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99,
ал.1 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г с приложени:
1. Приложение №1 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
2. Приложение №2 по образец, одобрен със Заповед №РД 46 -71/17.02.2017г.
3. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ по образец, одобрен със №РД 46 71/17.02.2017г
Документите са редовни и отговарят на изискванията на чл.37”и”, ал.5 от ЗСПЗЗ.
ЗП Н.М.Я, като собственик на животновъден обект с пасищни животни е регистриран в
Интегрираната информационна система под №***** в землището на с.Б, общ.К с 33бр.
животни - кози майки над 12 месеца с коефициент за приравняване на съответния вид
животни към 1ЖЕ – 0,15 и съгласно чл.37”и”, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища
от ОПФ в размер до 74,250дка – от І-ва до VІІ-ма категория и до 148,500дка от VІІІ-ма до
Х-та категория.
Комисията след като се съобрази с разпоредбите на чл.37и, ал.4, ал.6 от ЗСПЗЗ и
чл.100 ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и имайки предвид ползваните на правно основание
пасища, взе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:
Да се предостави за ползване на ЗП Н.М. Я, следния общински
имот :
ПАСИЩЕ с площ от 74,250дка (седемдесет и четири декара двеста и петдесет
квадратни метра), представляващо част от ПИ 11003.32.118 (едно, едно, нула, нула, три,
точка, три, две, точка, едно, едно, осем) по КККР на с.В, общ.К, целият с площ от
76,113дка, VІI категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Пасища,мери при съседи: 11003.32.12, 11003.32.13, 11003.32.14,
11003.32.116, 11003.32.119, 11003.32.4, 11003.32.15.
На основание чл.37”и” ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да се обжалва по
отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването му на
интернет страницата на общината, пред Районен съд гр.Каварна. Обжалването не спира
изпълнението .

