
П Р О Т О К О Л 

№63 
 

 Днес 04.05.2015г. във връзка с Докладна записка с Изх. №06-33 от 
09.04.2015г. на зам.Кмета на Община Борован Веромир Спасов Относно: 
Определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите 
от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и 
определяне правила за ползването им.”  се организира вземане чрез подпис 
на общинските съветници при Общински съвет- Борован на едно   бързо и 
неотложно  решение. 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№468 

 

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21,  АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА И ВЪВ 
ВРЪЗКА С ЧЛ.37И И ЧЛ. 37О ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И 
ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, Общински съвет – Борован:    
 

I. Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите 
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, мери и ливади, по населени места 
(Приложение № 4). 

 

 ІІ. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за 
индивидуално ползване. 

  

ІІІ. Приема правилата за ползването на мерите и пасищата на територията 
на общината (Приложение № 5) 

 

 ІV.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.  
 

 



б/ Задължения на ползвателите  
т.1 Да са регистрани в  ОДБХ гр.Враца ; 

т.2 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от 
техния вид и възраст; 
т.3 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им; 
т.4Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
замърсяване, камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.5 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове 

/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./ 
т.6 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на 
тревостоя; 
т.7 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.8 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.9 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност; 
т.10 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.11 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища; 
т.12 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец 
до месец ноември. 
т.13 Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
т.14 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
т.15 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 

V.Разрешава да бъдат отдадени под наем за индивидуално ползване, 
пасища, мери и ливади общинска собственост за срок от 5 /пет/ стопански 
години, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 
 

VІ. Определя наемна цена 6,00 лв./дка. 
 

VІІ.Възлага на Зам. Кмета на Община Борован осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
процедурата.   

 



 

Предвид разпоредбата на чл. 37и и чл.37о 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.Справка за имотите от ОПФ и остатъчен фонд по начин на 
трайно ползване  /Приложение №4/. 
                  5. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на 
Община Борован /Приложение №5/. 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
         /П.Станев/ 

 

 


