
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 55 
От 29.06.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 695 
 
 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижими имоти публична  

общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно 
ползване – пасища, мери и ливади  в землищата на населените места на 
община Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 
 Съгласно чл.37п от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване на земеделските земи/, мерите и 
пасищата – публична общинска собственост , могат да се отдават под наем или под аренда за 
срок от 5 години само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, 
които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
Необходимо условие при предоставянето на общинските мери и пасища е утвърждаването с 
решение на ОбС на определени правила и изисквания изброени в разпоредбите на чл.37и до 
чл.37 о от ЗСПЗЗ, каквото е прието от ОбС Враца , а именно Решение № 627 от 25.03.2010г.и 
Протокол № 49 от 25.03.2010г. 
   В изпълнение на утвърдената от Общински съвет Програма за управление и разпореждане с 
общински имоти за 2010 г. и във връзка с постъпили молби и заявления от физически лица - 
земеделски производители и земеделски стопани за наемане на земеделска земя от Общинския 
поземлен фонд /ОПФ/ на община Враца, на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.37п, при 
спазване на разпоредбите установени в чл.37и – 37о от ЗСПЗЗ и чл. 90,ал.3 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - НРПУРОИ / приета с 
Реш.№ 292 / 08г.,изм.и доп. с р-ние №331/19.02.09г. на ОбС Враца/ 

 

                                                              РЕШИ: 
 
1.Разрешава да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване за срок от 5 години , при спазване разпоредбите на чл.37и – 37о от 
ЗСПЗЗ утвърдени и приети с Решение № 694 по Протокол № 55/29.06.2010г. на 
ОбС Враца, пасища, мери и ливади – общинска собственост, конкретизирани по 
местонахождение, НТП, категория, площ за всеки поземлен имот и първоначална 
тръжна цена определена с Решение № 643 по Протокол №51/04.05.2010г. на ОбС 
Враца, както следва:  

 
№ 
по 
ред 

Имот №, местонахождение НТП Категория Площ 
/дка/ 

Първоначална цена 
лева  годишно 

1 068049, землище с. Баница Ливада ІІІ 63.754 255.01 
2 033027, землище с. Бели извор Пасище, 

мера 
IХ 62.281 186.84 

3 000029, землище с. Згориград Пасище, 
мера 

VІІІ 12.783 38.34 
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4 002029, землище с. Згориград Пасище, 
мера 

VІІІ 13.672 41.01 

5 003074, землище с. Згориград Пасище, 
мера 

VІІІ 0.799 2.39 

6 000077, землище с. Згориград Пасище 
с храсти 

Х 256.605 769.81 

7 000079, землище с. Згориград Пасище 
с храсти 

Х 253.982 761.94 

8 045007, землище с. Мраморен Пасище, 
мера 

Х 50.476 151.42 

9 045009, землище с. Мраморен Пасище, 
мера 

V 53.939 161.81 

10 071002, землище с. Мраморен Пасище, 
мера 

Х 684.915 2054.74 

11 000041, землище с. Тишевица Пасище, 
мера 

ІІІ 139.181 417.54 

12 068022,  землище с. Чирен Пасище, 
мера 

IV 27.112 81.33 

13 086019,  землище с. Чирен Пасище, 
мера 

Х 20.749 62.24 

14 936014, землище гр.Враца Пасище 
с храсти 

Х 184.133 552.39 

15 93700, землище гр. Враца Пасище 
с храсти 

Х 745.183 2235.54 

 
2.Определя депозит за участие в тръжната процедура по реда на 

чл.51,ал.1,т.7 от НРПУРОИ за всеки поземлен имот в размер на половината 
първоначална тръжна цена . 
 

3.Определя размер на стъпката за наддаване при явен търг в размер на 10 % 
от първоначалната тръжна цена за всеки имот.   
  

4.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия 
по изпълнение на настоящето решение и предоставяне под наем чрез търг с явно 
наддаване на гореописаните имоти, съгласно действащата нормативна уредба. 

 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Цв.Йорданова/  

 
 


