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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 24 / 25.02.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 25.02.2016 г. 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и 

съгласие за предоставянето им 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о,     

ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община 

Елена за стопанската 2016 - 2017 г., неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално 

ползване, както следва: 

2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през 

стопанската 2016 - 2017 г. на територията на община Елена съгласно списък 

(Приложение № 1), неразделна част от това решение. 

2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 

включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се 

определят за общо ползване през стопанската 2016 - 2017 г.  

2.3. Списъкът (Приложение № 1) да се обяви в сградите на общинската 

администрация в гр. Елена, кметовете на кметства и кметските наместници, и 

да се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март 2016 г. 

 

 

 



 

2.4. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на процедурите, 

регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите по 

пазарни наемни цени със собствениците или ползвателите на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, за 5 стопански години, считано от 

започване на стопанската 2016 - 2017 г.  

2.5. Възлага на кмета на община Елена сключването на договори за наем за 

срок от една стопанска година със спечелилите участници в проведени 

търгове, за стопанската 2016 - 2017 г.   

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


