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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 22/22.02.2013 г. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 

№ 1 от организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 

чл. 37 и, чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на 

Общински съвет – Две могили и Докладна записка с вх. № 53 от 13.02.2013 

г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Изменя Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 година на Общински съвет Две 

могили, както следва: 

1.1. Точка 2, която добива следния вид: 

„2. Утвърждава списък на парцелите, включени в специализирания слой по чл. 8 от 

Наредба №5/2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по 

схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, за общо и 

индивидуално ползване по населени места за 2013 г. - Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.” 

2. Създава нова точка, както следва: 

2.1. Точка 3, която има следния текст: 

„3. Задължава Кмета на Община Две могили да изготви списък с данни за земеделските 

стопани и техните сдружения, регистрирани като юридически лица, и отглежданите от тях 

животни.  

3.1. В сдружения на земеделски стопани, регистрирани като юридически лица от едно 

населено място може да участват земеделски стопани-животновъди от съседни населени места, 

в рамките на община Две могили. 

3.2. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място и/или при различни 

начини на ползване (общо или индивидуално), разпределянето на пасищата да се извърши чрез 

постигане на споразумение между страните, изразено в писмена форма. При отсъствие на 

такова, разпределението да се извърши служебно от кмета или кметския наместник на 

населеното място, пропорционално на броя и вида на животните.” 

2.2. Точка 5 се изменя така: 

„5. Определя нормативи за минималната численост на селскостопанските животни 

допускани на паша в общинските мери и пасища както следва: 

5.1. за животни от рода на едър рогат добитък над – минимум 8 дка / за едно животно 

5.2. за овце и кози –  минимум 2 дка за едно животно 

5.3. за еднокопитни животни /коне, магарета, катъри/ - минимум 10 дка за едно животно 

2.3. Точка 7, която има следния текст: 



„7. Дава съгласие общинските мери и пасища да бъдат отдадени за общо ползване за 

срок от една година. Поддържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и 

екологично състояние, отдадени за общо ползване, е за сметка на ползвателите.” 

2.4. Точка 8, която има следния текст: 

„8.  Дава съгласие за отдаване под наем или под аренда на общинските мери и пасища за 

индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията 

на Община Две могили чрез публично оповестен търг.” 

2.5. Точка 9, която има следния текст: 

„9. Ползвателите по т. 8 трябва да отглеждат регистрирани в Системата за 

идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти на Националната 

ветеринарномедицинска служба, както следва: 

9.1. 10 или повече животни от рода на ЕРД; 

9.2. 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце и 

кози майки; 

9.3. 5 или повече еднокопитни.” 

2.6. Точка 10, която има следния текст: 

„10. Определя начална тръжна цена в размер на 6 / шест / лева. 

10.1. В тръжната документация да бъдат включени: 

10.1.1. нормативната численост на селскостопанските животни, допускани за паша, 

които са база за разпределение на площите според броя и вида на селскостопанските животни; 

10.1.2. обстоятелството, че сключването за наем или аренда не гарантира подпомагането 

на земеделските стопани; 

10.1.3. данни към момента на обявяването на търга относно включването на имотите в 

специализирания слой по чл. 8 от Наредба 5/ 2010г. на МЗХ за условията за допустимост за 

подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални 

критерии за постоянни пасища; 

10.1.4. солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 

животновъди, което не е юридическо лице; 

10.1.5. изискването да не се преотдават мерите и пасищата на трети лица; 

10.1.6. минималните изисквания за поддържане на мерите и пасищата в добро 

земеделско и екологично състояние са задължителни и отговорност на наемателя/арендатора и 

тяхното нарушаване е основание за предсрочно прекратяване на договора. 

10.1.7. Договорът за наем или аренда се сключва за 5 /пет/ години, а по искане на 

ползвателя и за по – кратък срок.” 

2.7. Точка 11, която има следния текст: 

„11. Дава съгласие общинските мери и пасища, останали свободни след провеждането на 

търга между участниците по т. 8, да се отдадат чрез публично оповестен търг под наем или под 

аренда за поддържане в добро земеделско и екологично състояние. Договорът за наем или 

аренда се сключва за 5 /пет/ години, а по искане на ползвателя и за по – кратък срок.” 

2.8. Точка 12, която има следния текст: 

„12. Договорите за наем или аренда на общинските мери и пасища с ползватели по т. 8 и 

т. 11 от настоящото Решение ежегодно се актуализират до 30 ноември.” 

3. Предишна точка става, както следва: 

3.1. Точка 3 става точка 4. 

3.2. Точка 10 става точка 13. 

3.3. Точка 11 става точка 14. 

3.4. Точка 13 става точка 15. 

4.5. точка 14 става точка 16. 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


