
П Р О Т О К О Л № 27 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 29.03.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
От заседанието отсъства общинския съветник Петър Станев. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на общината 
инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на 
кметства , Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован г-жа Галя 
Муцовска. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 227 

 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
 

1. Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общински поземлен 
фонд за общо и за индивидуално ползване, определяне задълженията на общината и 
ползвателите и приемане реда за отдаването им под наем 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

2 Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общински поземлен 
фонд за общо и за индивидуално ползване, определяне задълженията на общината и 
ползвателите и приемане реда за отдаването им под наем. 
Общинския съветник Петър Цветковски предложи да се отдадат под наем за 1 
стопанска година „пасища и мери”на животновъдите от община Борован без търг ,като 
се спази принципа на редукцията на пасищата на едрия рогат добитък и дребния рогат 
добитък при наемна цена 3 /три/ лв. на декар. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

След направените разисквания и направените промени от заседанията на 22.03.2013 и 
29.03.2013г. с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 228 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА И ЧЛ. 37П, ЧЛ.37И ДО 37О ОТ ЗАКОНА ЗА 
СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, И ЧЛ. 67 ОТ НАРЕДБА №4, ЗА 
РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 
ИМУЩЕСТВО ОбС –Борован: 
 

I. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата от ОПФ за общо и за 
индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни 
на територията на съответните землища по наличните пасища и мери, по населени 



места /Приложение №1/, като дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата за 
общо и за индивидуално ползване; 
I.1.Утвърждава списък на земеделските стопани и отглежданите от тях животни, 
съгласуван с ОД «Земеделие» гр. Враца /Приложение №2 /. 
І.2. Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и еднокопитни – 

до 5 дка и на глава дребен рогат добитък - до 2 дка, като конкретния размер по 
землища бъде в зависимост от наличните площи и броя на животните, в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. При 
недостиг на мери и пасища размера на наемната площ да бъде намален. 
ІІ.Приема и утвърждава годишния план за паша/Приложение №3/ 
ІІІ. Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за поддържането на 
предоставените под наем и аренда мери и пасища : 
а/ Задължения на Общината 

т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане 
на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
т.3 Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите 

от тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Враца. 
б/ Задължения на ползвателите 

т.1 Да са регистрани в ОДБХ гр.Враца ; 
т.2 Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване 
единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни; 
т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни 
животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст; 
т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им; 
т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
замърсяване, камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, 
магарешки трън, лопен, чемерика и др./ 
т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва 
нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху 

отдадените под наем земи дървесни видове; 
т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 
растителност; 
т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати 
на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени 
торове и с утайки от пречистени отпадни води. 
т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и 
пасища; 
т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец 
ноември. 
т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
т.15 Да не се извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
т.17.Всички собственици на животни в община Борован,имат право да използавт за 
паша общинските пасища и мери без заплащане на такса. 
IV. На основание чл. 37п от ЗСПЗЗ, разрешава да бъдат отдадени под наем за 
индивидуално ползване пасища, мери, общинска собственост без публичен търг или 
конкурс за срок от 1 /една/ година, само на регистрирани земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като определя 



наемна цена 3/три/ лева на декар. Разпределянето на мерите и пасищата за 
индивидуално ползване да се извърши в зависимост от вида и броя на отглежданите 
животни; 
V. Определя правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Общината, 
съгласно /Приложение № 4/, както следва: 
• Перспективен експлоатационен план за паша 

• Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване и 
тяхното разграничаване 

• Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене 

• Осигуряване на прокари за преминаване на селскостопанските животни до местата за 
паша и водопоите 

• Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата 

• Ветеринарна профилактика 

• Построяване на навеси 

• Охрана 

• Режим на ползване, забрани и ограничения 

• Поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние 

VІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и 
законосъобразно сключване на договори за индивидуално ползване на „пасища, мери” – 

общинска собственост , въз основа на подадените молби за срок от 1 /една/ година, при 
наемна цена в размер 3.00 /три/ лв./дка. 
Предвид разпоредбата на чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.37и, ал.3, т.1 и 2 от ЗСПЗЗ към 
решението прилагам : 
1.Справка за общинските мери и пасища по населени места/Приложение 1/ 
2.Списък с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни; 
/Приложение 2/ 
3. Годишен план за паша/Приложение №3/ 
4. Правила за ползване на мерите и пасищата /Приложение№4/. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

Председателя на Общински съвет – Борован г-жа Галя Муцовска прочете Декларация, с 
която изказа и мотивира желанието си да се оттегли от поста Председател на 
Общински съвет - Борован. 
 

Общинския съветник инж.Георги Гетовски предложи ,Кмета на с.Добролево г-н Илиян 
Буковски да се подпише саморъчно за да има документ пред неговите съселяни ,че е 
казал пред общински съвет ,че има достатъчно пасища за животновъдите в селото. 
Г-н Илия Буковски отговори,че няма проблем да декларира и подпише, че оставащите 
пасищата са достатъчни за нуждите на животновъдите. 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи до следващото заседание на 
Общински съвет –Борован на 26.04.2013г. временно изпълняващ длъжността 
Председател на Общински съвет – Борован да бъде Д-р Цезар Пенчев. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:25 часа заседанието на Общински съвет- Борован 
беше закрито. 
 

 

Председател 



На Общински съвет- Борован……….. 
/Г.Муцовска/ 


