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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М, О Б Л А С Т

МОНТАНА

П Р О Т О К О Л
№ 54
26 юни 2015 г.

РЕШЕНИЕ: № 444
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за
общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2015/2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 и ал.4, и в изпълнение на изискванията на чл. 37и от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Вълчедръм РЕШИ:
1. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските пасища, мери и ливади през 2015 г. (съгласно
Приложение № 1).
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2015 г. на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд на Община Вълчедръм, както следва:
2.1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по
реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и
ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които
нямат 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 ЗСПЗЗ.
2.2. 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.
2.3. 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 областната дирекция "Земеделие" – за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета

на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска
година.
2.4. 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.
2.5. Пасищата, мерите и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни.
3. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд ,
съгласно Приложение – 2.
4. ОПРЕДЕЛЯ Задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата,
мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.
4.1. Общината се задължава:
- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и ливади от
местното население за пашуване на притежаваните от тях животни;
- да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мери и ливадите.
4.2. Ползвателите се задължават:
4.2.1. Да ползват и поддържат общинските пасища, мери и ливади според годишния план за паша
през 2015 г.
4.2.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни мероприятия
относно:
- повърхностно подобряване на терена;
- подобряване на пасищата, мерите и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене;
- органично торене на пасищата, мерите и ливадите;
- борба с плевелите и вредната растителност;
- подсяване на деградирали пасища, мери и ливади;
- основно подобряване на пасища, мери и ливади при нископродуктивни естествени тревостои със
силно влошен тревен състав;
- напояване на пасищата, мерите и ливадите /там където има условия за напояване/;
- поддържане на пасищата, мерите и ливадите чрез традиционните земеделски практики /паша
и/или косене;
- рационално и щадящо използване на пасищата, мерите и ливадите.

4.2.3. Поддържането на пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние
за общо и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите.
5. В изпълнение на изискванията на чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ прилагам списък с броя и вида на
отглежданите пасищни животни на територията на община Вълчедръм. (Приложение-3)
6. Възлага на Кмета на Община Вълчедръм да извърши всички действия по изпълнение на
настоящото решение.

Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 17 общински съветници - присъствали –15.
Гласували “за” - 15, “против” –няма; “въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
/Ал. Минин/

