
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И 

МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО. 

 

Публикувано на: 31.10.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.10.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Изменение и допълнение на 

Наредбата за управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 

територията на Община Попово, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 680 по 

протокол № 53 от 21.09.2011 г.   

 

Предложения, могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ 

№1 тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, 

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 

Община Попово. 

 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища 

и мери на територията на Община Попово, е приета с Решение № 680 от 21.09.2011г г. на 

Общински съвет Попово. Във връзка с дадени препоръки в одитен доклад на Сметната палата за 

извършен одит за съответствие при управление, разпореждане, придобиване и актуване на 

имуществото в община Попово и с оглед поддържане на актуалност на подзаконовия 

нормативен акт и отстраняване на неточности в текстовете, които са в несъответствие с 

изменената нормативна уредба, възниква необходимостта от изменение и допълнение на 

Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери 

на територията на Община Попово. 

 

 Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 и 

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 

11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагам 

Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване, 

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 

Община Попово, както следва: 

§ 1. В чл. 9 отпада текста: „в определените в ал.3 случаи”;  

§ 2.  Чл.15  се отменя; 

      § 3.  Чл.16 се отменя; 

§ 4. В чл.22 текста „Общински план за развитие 2007-2013 г.” се изменя на: „Общински 

план за развитие 2015-2020 г.”; 

§ 5. В чл. 25, ал.2 текста „НВМС” се изменя на „БАБХ”; 

§ 6. Чл. 29, ал.1 се изменя както следва: Общинският съвет определя с решение 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индив идуално ползване. Списък на имотите за 

индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на 

интернет страницата на общината в срок до 1 март. 



 

 

§ 7. В чл. 30, ал.1 текста „пасищни животни” се изменя на „пасищни селскостопански 

животни”. 

§ 8. Чл. 30, ал.2 се отменя. 

§ 9. Чл. 30, ал.3 се изменя както следва: „Не се допуска предоставянето на общински 

пасища и мери на кандидати, които имат данъчни задължения, както и задължения към 

Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за 

земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”;  

§ 10. Чл. 31 се изменя както следва: „Мерите и пасищата – общинска собственост се 

отдават под наем или аренда  за индивидуално ползване, само на лица регистрирани като 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни с договор за 

ползване за срок от минимум 5 стопански години”; 

§ 11. В чл. 32, ал.1 текста „в срок до 15.09” се изменя на „в срок до 20.12”  

§ 12. В чл. 32, ал.1 текста „Отдел „УС”” се изменя на „Дирекция „ФСДУС””; 

§ 13. Чл. 34, ал.3 се изменя както следва: „Земеделските стопани, отглеждащи пасищни 

селскостопански животни, желаещи общински мери и пасища за индивидуално ползване 

подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат 

документи, определени в правилника за прилагането на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Заявленията се подават лично или по пощата и се 

регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител. 

§ 14. Чл. 34, ал.4 се изменя както следва: „Кметът на общината назначава комисия, 

която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал.4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и разпределя имотите за всяко землище. 

При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 

ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени 

имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-

малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение 

на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 

§ 15. Чл. 34, ал.5 се изменя както следва: „При недостиг на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 4 имоти 

комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище и съставя протокол 

за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до 

изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 

37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Протоколът за 

окончателното разпределение на имотите се обявява в кметството и се публикува на 

интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 

изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго; 

§ 16. Чл. 34, ал.6 се изменя както следва: При недостиг на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 5 в съответното и съседни 

землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията предоставя 

служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице 

протоколите по ал. 2 и ал. 3 и копие от заявлението за допълнително разпределение на 

имоти от държавния поземлен фонд. 

§ 17. Чл. 34, ал.8 се изменя както следва: „Въз основа на протоколите на общинската 

комисия за разпределение на площите , кметът на общината сключва договори за наем или 

аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Договорите се регистрират в 

общинската служба по земеделие”; 

§ 18. Чл. 34, ал.9 се изменя, както следва: „Договорите за индивидуално ползване на 

мери и пасища могат да се прекратяват преди изтичане на срока, когато се установи, че: 

1. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни; 

2. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 



 

 

3. не се заплаща  в срок наема по договора. 

§ 19. Чл. 34, ал.10 се изменя, както следва: „Годишната наемната цена се заплаща при 

подписване на договора за първата година и до 1 октомври на предходната календарна 

година – за всяка следваща стопанска година от срока на договора”; 
§ 20. Чл. 34, ал.11 се изменя, както следва: „Наемната цена на декар за година за 

индивидуално ползване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние се 

определя по пазарни цени от независим оценител”; 

§ 21. Чл. 35 се изменя както следва: „При сключване на договори за наем или аренда на 

пасища и мери от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи 

за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна 

цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора. 

 

 

 

 

 

Д–Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и предоставяне за 

ползване на общински пасища и мери на територията на Община Попово. 

 

Наредбата за управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 

територията на Община Попово, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 680 по 

протокол № 53 от 21.09.2011 г.   

  

 1. Причини, налагащи приемането на Наредбата за управление и предоставяне 

за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Попово. 
 - Изменението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от 

актуализиране на нормативната уредба и привеждане на текстовете от Наредбата с 

нормите на действащото българско законодателство. С наредбата се конкретизират и 

правилата за определяне на начина на разпределяне за ползване на общинските мери и 

пасища на територията на община Попово. 

 2. Цели, които се поставят Наредбата за управление и предоставяне за 

ползване на общински пасища и мери на територията на Община Попово. 

 - Синхронизиране на текстовете в подзаконовия нормативен акт с нормативните 

актове с по – висок ранг, както и законосъобразност на определения ред и разписаните 

процедури; 

 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за 

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията 

на Община Попово. 

 - Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за управление и 

предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община 

Попово. 

 - Актуалност на текстовете в Наредбата.  

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 

Община Попово е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК, в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” №1. 

 

 


