Входящ № ………/…………г.
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ
от
…………………………………….…….……………………………ЕГН/ЛНЧ………………………..………….
(трите имена на ползвателя)
…………………………………………………………………..………..
БУЛСТАТ………………………….……...
(за ЕТ, юридически лица)
адрес: гр.(с.)
……………………………....община……………….....…………област……………………………...
ул./ж.к……………………………………………………………………………..………………….…………
телефон ……………..…….………..………е-mail ……………...……………..……………………..…………….
чрез ……………………………………………………………….
ЕГН/ЛНЧ…………………………...…………….
(трите имена на пълномощник)
адрес: гр. (с.)
…………….………….……община……………………………област…………..…………………...
ул./ж.к………………………………………………….……………………………………………………….………
пълномощно № …………..………….., заверено на …………...……………от ……………………………………
(попълва се само в случай на упълномощаване)
Собственик съм (ползвател) на животновъден обект

(постоянен обект)

с пасищни селскостопански животни №

……………………...…, регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на гр. (с.)
………………...………., община, …………………...…, област ……………..………. .
Собственик съм (ползвател) на животновъден обект-пасище

(временен обект)

с пасищни селскостопански

животни № ………………….…..…, регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на
гр. (с.) ………………...………., община, …………………...…, област ……………..………. .
Забележка: Преди попълване прочетете указанията.
дата…………….

ЗАЯВИТЕЛ:
(подпис )………………………

ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1. Заявлението се подава до кмета на общината по местонахождението на животновъдния обект и
животновъдния обект-пасище.
2. Общинската администрация попълва входящ номер и дата на заявлението и на всяка страница от
приложенията.
3. Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година, съгласно чл. 37и, ал. 5
ЗСПЗЗ.
4. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.
5. При промяна на: местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и собствените
или наети имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, се подава ново заявление за
следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при разпределяне на имотите за
ползване за следващата стопанска година.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ
ЗАЯВЛЕНИЕТО
І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъдния обект (постоянен обект).
IІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъдния обект – пасище (временен обект).
IIІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и
ливади, към момента на подаване на заявлението.
1. В графа 2 се посочва № на собствения и/или ползвания имот по КВС или идентификатор на имота по КК.
2. В графа 3 се попълва площта на имота от графа 2.
3. В графа 4, графа 5 и графа 6 се посочват съответно землище, община и област, в които се намира имота.
4. В графа 7 се посочва документа за собственост и/или правно основание за ползване на имота /сключени
договори за наем или за аренда и др./.
5. В графа 8 се посочва крайния срок, за който е сключен съответният договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ
Подписаният ................................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане на
чужд

гражданин/

……………………………………

с

постоянен

адрес

……………………………………………………………………….........................
декларирам, че:
1. Нямам данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Задължавам се да уведомя писмено и незабавно кмета на община……..……………………….. за
настъпили промени на декларираните обстоятелства.
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата .........................

ДЕКЛАРАТОР:
/подпис/

Входящ № ………/…………г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен
обект)
№…………..……………………..……..регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ

№ по ред Видове пасищни
селскостопански
животни, съгласно § 2в,
ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ

Брой животни от
всеки вид

Коеф. за приравняване на
съответ-ния вид
животни към 1
ЖЕ

попълва се от заявителя

1

2

1.

Говеда над 2-годишна
възраст
Говеда на възраст от 6
месеца до 2 години
Биволи над 2-годишна
възраст
Биволи на възраст от 6
месеца до 2 години

2.
4.
5.

3

Брой ЖЕ по видове
животни /кол.3 х кол.4/

попълва се служебно

4

5

1
0,6
1
0,6

7.

Овце

0,15

8.

Кози

0,15

9.

1

10.

Коне над 6-месечна
възраст
Магарета

11.

Мулета

1

12.

Катъри

1

13.

ОБЩО:

1

х

х

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
дата ………...… /………………. година

ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис/

Забележка: ЖЕ-Животинска единица

Входящ № ………/…………г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОПИС
на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

№
по
ред

Имот №
(по КВС или КК)

Площ
(декари)

Землище

Община

Област

Основание за
ползване

Краен срок за
действие на договора

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис/

Входящ № ………/…………г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОПИС

на имоти с НТП – пасища, мери и ливади, които желая да ползвам за срок………………… години
№
по
ред

Имот №
(по КВС или КК)

Площ
(декари)

Землище

Община

Област

Основание за
ползване

Краен срок за
действие на договора

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис/

