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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016
година.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 383 от Протокол № 56/30.06.2015г. Вие не приехте предложеното
разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016
година, с което отнехте правото на собствениците и ползвателите да участват в
разпределението на пасищата мерите и ливадите с цел осигуряване паша на животните.
С това се засягат създадените от Закона за стопанисване и ползване земеделските
земи (ЗСПЗЗ) възможности за осигуряване паша на животните, което ще рече, че през
2015/2016 стопанска година няма да има правно основание, на което собствениците на
животни да могат да ползват пасищата нито за общо, нито за индивидуално ползване.
Съгласно измененията на ЗСПЗЗ при недостиг на мери, пасища и ливади в
съседни общини, същите имат право да искат от не разпределените пасища, мери и
ливади на нашата община.
Държа да Ви уведомя, че срока за подаване на заявленията за разпределение на
пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 година започва да тече от
01.07.2015г. и приключва на 10.07.2015г. Това налага свикването и на тази извънредна
сесия. С не подаването на заявление в предвиденият в закона срок, собствениците на
животни се лишават от правото да получат площи за общо или индивидуално ползване.
Минималната цена за средното рентно плащане за 2014/2015 стопанска година е
определена в Протокол на Областна дирекция „Земеделие” Монтана.
Съгласно ЗСПЗЗ цената за ползване на мери, пасища и ливади се определя по
пазарен механизъм, но тя не може да бъде по-ниска от така определената в Протокола на
ОД „Земеделие” Монтана.
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Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Брусарци да приеме
предложения проект на решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37и, ал. 1, ал. 3 и във връзка с § 18 с ПЗР на Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
І. Отменя свое Решение № 383/30.06.2015г.
ІІ. 1. Определя пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване в
Приложение – 1, неразделна част от настоящата докладна
2. Определя мери от ОПФ за общо ползване в Приложение – 2, неразделна част от
настоящата докладна.
3. Определя минимална цена на декар, както следва:
3.1. Индивидуално ползване:
- пасище, мера – 8,95 лв./дка.
- ливада – 14,67 лв. /дка.
3.2. Имотите предназначени за общо ползване да се ползват безвъзмездно.
4. Минималния срок на сключените договори за наем е 5 стопански години
съгласно чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ.
5. Съгласно чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ след провеждане на търговете се
сключват договори за наем за една стопанска година.
6. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по
прилагане на чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Приложение:
1. Списък на имоти за индивидуално ползване.
2. Списък на имоти за общо ползване.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИНЖ. ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
АДВОКАТ
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