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Изх.№РД-13-253 

19.01.2017 г. 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Добри Стефанов – кмет на Община Крушари 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване,  управление и 
предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община 
Крушари 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 
стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията 
на Община Крушари. 

 
 С промените за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), публикуван в ДВ, бр.61/ 2016г., е изменено определянето на 
площите за отдаване на имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”. 
  

1. Причини, налагащи изменението и допълнението.  
Приетите промени и допълнения в Закона за собствеността и ползване на земеделски 

земи налагат актуализиране на определени текстове в общинската Наредба №7 за 
стопанисване,  управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 
територията на община Крушари. Действащите разпоредби, визирани в чл.11, ал.2 са 
неприложими съгласно изменението и допълнението на Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).  

 
2. Мотивите за приемане за измененията и допълненията в Наредба №7 за 

стопанисване,  управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 
територията на община Крушари се изразяват в необходимостта от конкретизиране на 
условията, при които се разпределят пасища, мери – публична общинска собственост и 
регламентиране на ползването им съгласно броя и вида на отглежданите животни. 

 
3. Целите, които се поставят с изменението и допълнението в Наредба №7 за 

стопанисване,  управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на 
територията на община Крушари са свързани със: 

- създаване на подходящи, нормативно регламентирани условия за разпределение на 
пасища, мери и ливади – публична общинска собственост, в зависимост от броя на 
отглежданите пасищни селскостопански животни в населените места от общината;  

- въвеждане не обективен критерий съобразен със Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи и Правилника за неговото прилагане, за определяне 
размера на площите при разпределение между правоимащите физически и юридически 
лица. 
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4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба №7.  
Прилагането на  изменение и допълнение в Наредба №7 за стопанисване,  

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 
община Крушари няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства 
от бюджета на Общината. 

 
5. Очаквани резултати от приемане на изменение и допълнение в Наредба №7:   
5.1. Въвеждане на обективен критерий съобразен със Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи и Правилника за неговото прилагане за определяне 
размера на площите при разпределение между правоимащите физически и юридически 
лица; 

5.2. Издаване на нормативно обосновани решения от комисията, разпределяща 
пасищата, мерите и ливадите от ОПФ. 

 
6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България:  
Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са разработени в съответствие 

с Европейското законодателство, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 
съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба. 

 
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Крушари да 
вземе следното 
 
 

     Проект! 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Общински съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения на Наредба 
№7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и 
мери на територията на община Крушари, както следва: 
 
Отменя ал.2 на чл.11; 
 
Създава нови алинеи към чл.11, както следва: 
 
 (2) Определянето на площите за индивидуално и общо ползване се извършва след 

приемане на всички заявления от правоимащите лица, които имат регистрирани 
животновъдни обекти на територията на община Крушари, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища и мери, при следните ограничения: 

1. не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория;  
  2. до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; 
 

 (3) На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 
производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка 
за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория; 

 
      (4) На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, 

одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 



биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в 
направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска 
единица на хектар, независимо от категорията на имотите; 

 
 

 
Вносител: 
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ      
Кмет на община Крушари 
 
 


