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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 837
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 51/27.03.2015 г.
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37и и 37о от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 2, т.
2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
Докладна записка с вх. № 95 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”,

РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и
индивидуално ползване.
2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и
ливадитеот ОПФ за общо ползване за 2015 г. – Приложение № 1, в което да бъдат
включени пасищата, мерите и ливадите от землището на град Две могили, представляващ
неразделна част от настоящето решение.
3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и
ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за 2015 г. – Приложение № 2, представляващ
неразделна част от настоящето решение.
4. Ползвателите на пасища и мери от ОПФ определени за общо ползване дължат
такса съгласно Приложение № 2 на Наредба № 7 на Общински съвет Две могили.
5. Приема годишен план за паша за календарната 2015 година, който съдържа:
размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на
територията на съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането
на мерите и пасищата за стопанската 2014/2015 г.
6. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на физически и
юридически лица и сдружения на животновъди регистрирани като юридически лица,
които са приложили към заявлението си справка за притежаваните от тях животни,
издадена и заверена от ветеринарен лекар, декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ. В
случай, че при разпределението земеделски стопанин желае да получи за 1 ЖЕ площ помалка от максимално установената в закона или желае да ползва пасища, мери и ливади в
друго землище, в чертите на Община Две могили, същият подава допълнително заявление
до Кмета на Община Две могили.
7. Кметът на Община Две могили назначава комисия, която да разпредели
пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване.
8. Дава съгласие при недостиг на пасища и мери в дадено землище да се извършва
допълнително разпределение в землище на съседни населени места до достигане на
нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ.

9. Дава съгласие въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключва договори за
наем със срок на действие от 5 стопански години, считано от 2014/2015 г.
10. Определя наемна цена за сключените по този ред договори в размер на 7.00 лева
на декар, определена съглано разценките за средното годишно рентно плащане за
землищата на територията на община Две могили за имоти с нтп „пасища, мери“ и
„ливада“, публикувани на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ Русе.
11. Дава съгласие останалите след разпределението свободни пасище, мери и
ливади от ОПФ да бъдат обявени последователно на търгове, като в първия участват само
собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни. В случай на останали
ненаети, чрез разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади от ОПФ, да
бъдат отдадени на търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно
Приложение ІІ № 1306/2013 г. на ЕС.
12. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в
размер на 7.00 лева на декар.
13. Договорите по т. 11 се сключват за срок от 1 година.
14. Дава съгласие Договорите за пасища, мери и ливади одобрени за подпомагане
по мярка 10 „Агроекология и климат от ПРСР за периода 2014-2020” да бъдат удължавани
до срока на нуждите на програмата, но не по-късно от изтичане на програмния период.
15. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места на Община
Две могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските
пасища и мери от страна на ползвателите.
16. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на
настоящето решение.
Приложение:
1. Годишен план за паша за 2015 г.;
2. Приложение № 1 – списък на имотите за индивидуално ползване,
представляващо неразделна част от годишния план за паша;

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: (п )
(А. Карамехмедов)

