
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 49  
от 25.03.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 627 
 
 Относно: Отдаване под наем и аренда на земеделски земи 
стопанисвани от Община Враца на основание и чл.37п, ал.1 чл.19 ал.1 от 
Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи /ЗСПЗЗ/   

 
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 
I.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища общинска собственост, 

включително и такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, за общо и индивидуално ползване 
на земеделски стопани - животновъди, като определя размера и 
местоположението им по населени места съгласно приложени : 
     1.Списък на наличните пасища и мери, по населени места в това число ОПФ и 
пасища, мери и ливади по чл. 19 ал.1   /Приложение № 1/. 

2.Годишен план за паша /Приложение № 3/. 
      II. Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и 

еднокопитни – до 5 дка и на глава дребен рогат добитък  - до 2 дка, като 
конкретния размер по землища бъде в зависимост от наличните площи и броя на 
животните по подадените молби от земеделските стопани-животновъди, в 
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние. 

III. Приема следните задължения на Общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите и пасищата. 

1. Задължения на Общината: 
     1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
     1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 
пасищата. 
     1.3. Да предостави заверено копие от списъка по т. I. 2 на Общинска служба по 
земеделие гр. Враца. 
     2. Задължения на ползвателите: 
     2.1. Да са включени в списъка, съгласуван с РВМС гр. Враца и да заплатят 
размера на наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица 
площ от пасищата и мерите-общинска собственост. 
     2.2. Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване 
единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни. 
     2.3. Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 
възраст. 



      2.4. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им. 
      2.5. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
битови отпадъци и др. 
      2.6. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова 
папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./. 
      2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 
      2.8. Да окосяват прорасналата, неизпасана трева. 
      2.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището. 
      2.10. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност. 
      2.11. При необходимост да се извършват пръскане с препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. 
      2.12. Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища. 
      2.13. Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец 
до месец ноември. 
      2. 14. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
      2. 15. Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
      2. 16. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.  
      IV. Приема годишен наем за ползване на мерите и пасищата на територията на 
община Враца в размер на 3,00 лв. /три лева / на декар. 
      V. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за 
правилното и законосъобразно сключване на договори, въз основа на подадените 
молби за срок от 5 години, при наемна цена в размер 3.00 лв./дка.  
     VІ. Отменя Решение № 75 на Общински съвет Враца, прието с Протокол № 11 от 
31.03.2008 год. в частта наемна цена на пасища.  
 VІІ.Преди да се сключат договорите, да се проведат срещи със собствениците на 
животни по места, да се доуточнят и актуализират списъците, като това стане с 
прякото участие на представител от общинска собственост. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
        
                 /Ел.Георгиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

С  П  Р  А  В  К А 
 

За общински мери и пасища  
     
 
Населено място 
 

Общо/дка в т.ч. ОПФ в т.ч. чл.19 

с. Бели извор 1486.975 - 1486.975 
с. Веслец 170.934 - 170.934 
с. Вировско 826.87 674.873 151.997 
с. Власатица 1381.591 497.221 884.370 
гр. Враца 3377.83 2439.33 938.5 
с. Върбица 797.398 784.218 13.18 
с. Голямо Пещене 2428.608 1949.116 479.492 
с. Горно Пещене 813.165 785.001 28.164 
с. Девене 1392.006 247.231 1144.775 
с. Згориград 1802.726 1545.313 257.413 
с. Косталево  2503.582 1887.650 615.932 
с. Лиляче 3121.952 1675.275 1446.677 
с. Лютаджик 1461.945 629.769 832.17 
с. Мало Пещене 1002.199 - 1002.199 
с. Мраморен 3004.407 2212.701 791.706 
с.  Нефела 835.291 727.406 107.885 
с. Оходен 1671.979 - 1671.979 
с. Паволче 849.013 224.024 624.989 
с. Тишевица 1402.265 1252.687 149.578 
с. Три кладенци 3152.659 - 3152.659 
с. Челопек 715.675 342.729 372.946 
с. Чирен 6493.632 6409.555 84.077 
Кулата и Бистрец 11.067 - 11.067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Годишен план за паша 
 

Разрешени за паша брой 
добитък 

Кметство Обща 
площ/дка 

Разрешена 
площ за 

паша/дка Едър Овце Кози Коне 

с. Веслец 170.934 170.934 28    

с. Вировско 826.87 826.87 13    

с. Згориград 1802.726 1802.726  95 295 175 

с. Мраморен 3004.407 3004.407 50    

с. Нефела 835.291 835.291 34 150   

с. Тишевица 1402.265 1402.265 218 25  13 

с. Чирен 6493.632 6493.632 240 160   

с. Косталево 2503.582 2503.582 261 223 246  

с. Горно 
Пещене 

813.165 813.165 97 59 16 6 

 


