9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 807
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема от
списък – Приложение № 1, неразделна част от докладна записка № ВОбС - 77/ 25.02.2015г.,
относно приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд през 2015 година да отпадне имот № 000126, в местност „Долен
Екинлик“, с НТП “пасище, мера“, категория III, с площ от 64,783 дка

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
ПРОТОКОЛИСТ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Й.ЯНКОВА/

/П/
/Я.НЕНОВА/

/П/
/Й.ЯНКОВА/

9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 808
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общински съвет
Каспичан:
1. Предоставя за общо ползване всички поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасища,
мери”, ”пасища с храсти” и „ливади” от Общинския поземлен фонд на община Каспичан за колективна
паша на едно или повече колективни стада, образувани от пасищни животни на дребни земеделски
стопани в населените места, безвъзмездно, без заплащане на такса
2. Предоставя за индивидуално ползване, земеделските земи описани в Приложение № 1, за
отдаване под наем или аренда, без търг или конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, при
минимален срок на договорите от 5 стопански години, на собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени,
определени от лицензиран оценител, както следва:
1. пасища, мери и ливади от І до VІІ категория 7.00 лв./1 дка
2. пасища, мери и ливади от VІІІ до Х категория 6.50 лв./1 дка
3. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община Каспичан да назначи комисия,
която да определи необходимата площ за всеки кандидат, по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, да
разпредели имотите за всяко землище и да състави протокол за окончателното разпределиние, в срок
до 1 май
4. Останалите свободни пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд да се
предоставят под наем или аренда за срок от една година, чрез търг, като за участие се допуснат само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, при първоначални тръжни цени, както следва:
1. пасища, мери и ливади от І до VІІ категория 7.00 лв./1 дка
2. пасища, мери и ливади от VІІІ до Х категория 6.50 лв./1 дка
5. След удовлетворяване на потребностите на собствениците на животновъдни обекти,
останалите пасища, мери и ливади, да се отдават чрез търг и на лица, които поемат задължението
да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една година, по ред определен
в ППЗСПЗЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
ПРОТОКОЛИСТ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Й.ЯНКОВА/

/П/
/Я.НЕНОВА/

/П/
/Й.ЯНКОВА/

9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 809
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Нелко Йорданов Неделчев от
с. Каспичан, ул. “Мусала” № 9

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
ПРОТОКОЛИСТ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Й.ЯНКОВА/

/П/
/Я.НЕНОВА/

/П/
/Й.ЯНКОВА/

