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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 на ползване на общински пасища и мери на територията 

на Община Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изменение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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 ЗНА, предлагам 

Общинският съвет да вземе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, 

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

Община Попово, както следва:  

 

§ 1. Заглавието на Наредбата се променя както следва: " Наредба за стопанисване, 

управление и предоставяне на ползване на общински пасища, мери и ливади на 

територията на Община Попово". 

 

§ 2. Навсякъде в Наредбата думите "мери и пасища" се заменят с думите "пасища, 

мери и ливади"  

 

§3. В чл.31 се създава нова алинея 2, която гласи: "За устройване на постоянни 

пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на 

чл. 8 от Закона за пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери 

и ливади от общинския поземлен фонд върху свободни маломерни имоти или маломерна 

част от имот, която се определя със ситуационна скица, като се спазват изискванията на 



Закона за пчеларството и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител." 

 

 

§4. Създава се нов член 31а, който гласи: "(1) При устройване на постоянен пчелин 

върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 

3кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е 

на разстояние не по-малко от: 

1. десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и 

резерватни пчелини; 

2. пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни 

пчелни майки; 

3. три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по 

биологичен начин. 

(2) Постоянните пчелини се регистрират в съответствие с чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност и чл. 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и 

пчелните семейства се идентифицират съгласно чл. 51, ал. 9 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

(3) Правото на ползване по ал. 1 се учредява от кмета на общината - за пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд. 

(4) За учредяване право на ползване по ал. 1 собственикът на пчелина подава 

заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото на 

ползване. Заявлението се подава до кмета на общината. 

(5) Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се 

прилагат: 

1. документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект - 

постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по чл. 8 от 

Закона за пчеларството; 

2. пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е 

уведомен писмено, с обратна разписка; 

3. писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на 

имота; 

4. други документи, които се изискват от специални закони. 

(6) Кметът се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване право на 

ползване или постановява отказ. 

(7) Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

(8) Цената за учредяване право на ползване по ал. 1 се определя от пазарната 

оценка на имота и цената за извършване на независимата оценка и се заплаща в 

едномесечен срок от влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В 

случай че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е 

издадена заповед за учредено правото на ползване, се погасяват и процедурата се 

прекратява.  

(9) Въз основа на влязлата в сила заповед за учредяване право на ползване и 

извършеното плащане кметът на общината сключва договор със заявителя.  

(10) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 

се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години. 

(11) Договорите по ал. 10 се вписват в службата по вписванията по 

местонахождението на имота и се регистрират в съответната общинска служба по 

земеделие за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване. 

(12) Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на 

постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на кмета 



на общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и 

съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла 

на Закона за устройство на територията. 

(13) В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му 

прекратяване лицата по ал. 12 премахват изградените в имота спомагателни постройки и 

съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок правата на 

собственост върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота. 

(14) Правото на ползване се прекратява при условията на чл. 11, ал. 3 от Закона за 

пчеларството. 

(15) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за 

пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд, а се издава разрешение от кмета на общината. Издаването на 

разрешение е безвъзмездно. 

  

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 

 

 

 

   

Изготвил:  

Христина Георгиева 

Юрисконсулт в Община Попово 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, 

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

Община Попово 

  

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

мери на територията на Община Попово е приета от Общински съвет – Попово с Решение 

№680 по Протокол №53 на ОбС Попово от 21.09.2011 г. и е изменяна с Решение №199 по 

Протокол №14 на ОбС Попово от 24.11.2016г. 

 
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на ползване на 

общински пасища и мери на територията на Община Попово.    
В Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се прави изменение, с 

което навсякъде думите "мери и пасища" се заменят с "пасища, мери и ливади". 

През 2018г. бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, с които се предоставя възможност да се предоставят маломерни 

имоти без търг или конкурс на регистрираните по реда на Закона за пчеларството 

пчелари за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. Това 

налага промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, за да може да се уеднаквят разпоредбите на подзаконовия 

нормативен акт с действащата правна уредба. Община Попово не притежава 

маломерни имоти, което налага включването на възможност за предоставяне и само 

на маломерна част от имот, която част да се определя със ситуационна скица. 

 

2. Цели, които се поставят с  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

стопанисване, управление и предоставяне на ползване на общински пасища и 

мери на територията на Община Попово. 

Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата с актуалното законодателство 

в страната. Предоставяне на ясен ред за устрояване на постоянни пчелини върху 

мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд. 

 

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

изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и 

предоставяне на 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 Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на ползване на 

общински пасища и мери на територията на Община Попово.  

Уеднаквяване на текстовете от Наредбата с определените в ЗСПЗЗ.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

стопанисване, управление и предоставяне на 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.  

 

 



Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с 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.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

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

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


