ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх.№ РД.01.02 - ____ / 12.02.2019 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
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
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена е собственик на земеделски имоти с начин на трайно ползване „ливади“ с
обща площ 1 609 дка и „пасища и мери“ с обща площ 17 076 дка.
В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) законодателят е
регламентирал ред за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд. Елементи от законовата процедура са: приемането на Годишен
план за паша (чл. 37о, ал. 4, т. 1); съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за
индивидуално ползване (чл. 37о, ал. 4, т. 2) както и размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване (чл. 37и, ал. 3; чл. 37о, ал. 1, т. 1).
С приемане на годишен план за паша и съгласие за предоставяне на мери, пасища и
ливади за индивидуално ползване на територията на община Елена се дава възможност на
животновъдите да бъдат предоставени терени за паша, с които те да задоволяват нуждите
при отглеждане на животните си. Спазването на определени правила при отдаването и
ползването на тези земи гарантира, че имотите ще се използват по предназначение и ще се
поддържат в добро състояние. Не на последно място, по този начин стопаните,
отглеждащи животни, ще могат да се възползват от възможностите на схемите по Общата
селскостопанска политика на ЕС.
При изготвен анализ на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади е
установено, че повечето имоти са силно охрастени, в голяма им част е навлязла и
дървесна растителност и на терен представляват гори, които следва да се стопанисват
съгласно закона за горите. Тези земи не са годни за обработване и към тях няма стопански
интерес.
Предвид изложеното считаме, че за стопанската 2019 - 2020 г. не следва да се предлагат
мери, пасища и ливади за разпределение за индивидуално ползване.

През предходните години Общински съвет Елена е приел съответни решения за
определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, след което са
проведени процедури за разпределение на същите между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни. В резултат на тях са сключени
договори със срок до 5 стопански години, общо за 169 поземлени имота (ливади и пасища)
с площ малко над 3 108 дка.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с 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
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Елена за
стопанската 2019 - 2020 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
2019 - 2020 г. на територията на община Елена съгласно списък (Приложение №
1), неразделна част от настоящото 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 2019 - 2020 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвил:
Слави Славов, старши експерт ОСЗТ
12.02.2019 г.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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