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РЕШЕНИЕ № 608 
по протокол № 31 от 27.01.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и                  

ливадите за стопанската 2022/2023 г. 
 
 
/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

На основание чл. 37и и чл. 37о от ЗСПЗЗ и чл. 98 и сл. от ППЗСПЗЗ дава 
съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади - общинска собственост и 
по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за общо и за индивидуално ползване през 
стопанската 2022/2023г., както следва: 

1. Утвърждава Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 г. за 
общо и индивидуално ползване на мери, пасища и ливади - общинска 
собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 2.  

2. Определя Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на 
територията на общината, съгласно Приложение № 3.  

3. Определя условия за ползване на мерите, пасищата и ливадите от 
общинския поземлен фонд: 

3.1. Цената за предоставяне под наем за индивидуално ползване на 
мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 
2022/2023 г. се определя в размерите по Приложение 1 и се заплаща към 
датата на сключване на договора. 

3.2. С ползвателите на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване 
се сключват договори за наем за срок от 5 стопански години, когато се 
предоставят по реда на чл. 24, ал. 6 и чл. 37и, ал.1 до ал. 12 от ЗСПЗЗ, и за срок 
от 1 стопанска година, когато се предоставят чрез търг по реда на чл. 37и, ал. 
13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.  



3.3. Мерите, пасищата и ливадите, отдадени под наем за индивидуално 
ползване, не могат да се преотдават на трети лица. 

4. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд да се проведе търг за предоставянето им под наем за 
индивидуално ползване при спазване на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и 
настоящите правила, при следните условия: 

4.1. Начална тръжна цена в размер на цените по  Приложение 1; 
4.2. До участие в търга да се допускат лицата, определени в чл. 37и, ал. 

13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ. 
 

 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


