
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от 30.04.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 414 

 

ОТНОСНО: Определяне на правила за ползване на мери и пасища , 

общинска собственост от земеделски стопани отглеждащи животни или 

от лица , поели задължение да ги подържат в добро земеделско и екологично 

състояние 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т   С Ъ В Е Т   

Р Е Ш И: 
 

I. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища, общинска собственост и 

такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за общо и индивидуално ползване на земеделски 

стопани-животновъди, съгласно приложени: 

1.  Перспективен експлоатационен план за паша; 

2.  Списък на мерите  и пасищата по населени места, размер и 

местоположение; 

3. Списък на земеделските стопани или на техни сдружения, регистрирани 

като юридически лица и отглежданите от тях животни, съгласуван с местната 

ветеринарномедицинска служба; 

4. Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, 

карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в 

СИЗП; 

5. Частите от мерите и пасищата,предназначени предимно за косене; 

6. Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите; 

7. Построяване на навеси; 

8. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата,като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни 

мероприятия, наторяване, временни ограждения;  

 

II. В зависимост от наличните площи и в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние се определя 

размера на наемната площ, както следва: 

- на глава едър рогат добитък и еднокопитни – до 10 дка. 

- на глава дребен рогат добитък  - до 4 дка. 

 

III. При ползване на мерите и пасищата ползвателите се задължават да ги  

поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните 

правила: 

1. Да не променят предназначението им. 

2. Да не ги разорават. 



3. Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти; 

4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и др. отпадъци 

5. Да не се наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отрадни 

води; 

6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата. 

7. Пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат  временни 

постройки. 

 

IV. Желаещите земеделски стопани-животновъди, подават заявление до кмета 

на Общината, като определянето на площите за индивидуално и общо 

ползване се извършва след приемане на всички заявления, в зависимост от 

броя на животните и наличните пасища и мери за всяко населено място. 

 

V. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за 

правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем 

на мерите и пасищата, въз основа на подадените заявления и след получаване 

на становище от кмета на съответното населено. 

 

VI. Договорите да се сключват за срок от една до пет години и се 

актуализират ежегодно до 30.11 при изрично волеизявление от страна на 

наемателя. 

 

VII.Мерите и пасищата от ОПФ,за които са сключени наемни договори по 

чл.37 /п/,ал.1; не могат да се преотдават за ползване от трети лица. 

 

VIII. Наемната цена е по тарифата приета с  Решение на Общинския съвет 

№75/31.03.2008г. актуализирана спрямо месечния официалния инфлационния 

индекс на потребителските цени , публикуван от НСИ.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 


