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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 19
от заседанието на 27.02.2017г.
по точка 6 от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища
и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползване им през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т.1 и т. 2, и ал. 4, чл. 37и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане закона
за собствеността и ползване на земеделските земи, Глава III от Наредбата за стопанисване и
управление на земите от Общинския поземлен фонд, Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
I. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските мери, пасища и ливади през 2017 г
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2017 г. на мери, пасища и ливади от общинския
поземлен фонд на Община Брусарци за общо и индивидуално ползване, както следва:
1. Определя пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване в Приложение – 1,
неразделна част от годишния план за паша – 2017 г.
2. Определя пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване в Приложение –2,
неразделна част от годишния план за паша – 2017 г.
3. Определя цена на декар, както следва:
3.1 Индивидуално ползване - цената на декар е определена на база средно годишно рентно
плащане за землищата на територията на община Брусарци, съгласно доклад от 20.01.2017 г. на
експертна комисия към ОД ”Земеделие” - Монтана за имоти с начин на трайно ползване:
- пасище, мера- 9,00 лв./дка
- ливада – 10,00 лв./дка.
3.2. Имотите предназначени за общо ползване да се ползват безвъзмездно от животновъдите
с пасищни селскостопански животни поотделно или в общоселски стада.
4. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен
фонд Приложение – 3 неразделна част от годишния план за паша – 2017 г.
5. ОПРЕДЕЛЯ Задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на мерите,
пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд. ( Приложение 4)
6. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши всички действия по изпълнение на
настоящото решение.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова

Отсъства
За
За
За
За

6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
Отсъства
За
За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

