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Изх. № РД-01-06-45/30.04.2015г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Приемане на минимална наемна цена за дка за индивидуално ползване на
мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 351 от Протокол № 52/31.03.2015 г. Общински съвет Брусарци прие
Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и
индивидуално ползване и правила за ползването им през 2015 г.
В чл.37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи е разписан начина
на отдаването на мерите, пасищата и ливадите..
Отдаването на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ протича на три етапа:
Първи етап: Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска
единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. Комисия назначена от Кмета на Общината, определя необходимата
за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище.
Втори етап: Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ. Търговете се провеждат от кмета на общината – за земите от общинския поземлен
фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.
Трети етап: Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска
година.

1/2

Съгласно чл. 104, ал. 1 от Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване
на земеделските земи търговете за имотите от общинския поземлен фонд се провеждат по реда
на Закона за общинската собственост, където в чл. 14, ал. 8 е казано че наемните цени се
определят с решение на Общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Брусарци да приеме
предложения ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.104, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Определя минимална годишна наемна цена /такса/ за дка за индивидуално ползване на
мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, както следва:
1.1. 7,00 лв./дка (70 лв./ха) за мери и пасища.
1.2. 10,00 лв./дка (100 лв./ха) за ливади.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИРЕНА ИВАНОВА
СТ. ЕКСПЕРТ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ”
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