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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 139 
 

по Протокол  № 15 / 28.01.2021 г. 
 

 

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и 

индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние   
 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37и, ал.3, чл.37о , ал.4 от 

Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, чл.33 ал.1 

от НСУППОПМ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 

 
1. Приема  годишен план за паша: 

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2021/22год с цел намаляване на 

тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава съгласие 

за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и индивидуално  

ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи 

животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в 

началото на вегетацията 

-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 

съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 

- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските 

пасища, мери и ливади в размер на 28 706.889 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък 

на имотите- общинска собственост, пасища, мери и ливади за общо ползване в 

землищата на община Попово, подлежащи за предоставяне на земеделските стопани- 

животновъди. Определя 319.552 дка за отдаване под наем за индивидуално ползване /за 

разпределение между право имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, 

отглеждащи пасищни селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат 

добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 

стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги 

поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар 

(ЖЕ/ха) 
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2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и 

ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от кметовете 

и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е 

необходимо сключване на договори.  

3. Задължения на общината: 

-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 

-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и 

ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, мерите 

и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

 4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни: 

-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери  и ливади в 

срок ; 

-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно предназначението 

им; 

-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 

-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми и противопожарни правила; 

-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата,  мерите и 

ливадите; 

-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и 

водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 

-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да 

не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 

- да не унищожават единични и групи дървета. 

5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално 

ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 

6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след 

заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от правоимащите 

животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок от 5 стопански 

години.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

1.Списъци с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение № 

1 / . 

2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 

3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 

  

 

Гласували:   за - 28    ;  против -  0  ;   въздържали се – 0    ; 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


