
 

                                                                                                                                                                         
1 
 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 
Изх. №........................................... 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 22 
от заседанието на 28.03.2013г. 
по точка 2 от дневния ред 
 
Относно: Приемане на Годишен план за паша – 2013 г. и съгласие за предоставяне на 
мери и пасища за общо и индивидуално ползване.           
 

РЕШЕНИЕ № 153 
  
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37о и чл. 37п от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, 
Общински съвет Брусарци  

РЕШИ: 
 

І. Приема Годишен план за 2013 г. с приложения: 
1. Приложение № 1 - Списък с размера и местоположението на пасищата за общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Брусарци. 
2. Приложение № 2  -  Правила за ползване на пасищата на територията на Община 

Брусарци. 
3. Приложение № 3 - Списък с броя на пасищните животни по населени места на 

територията на Община Брусарци. 
 
ІІ. Дава съгласие пасищата и мерите от ОПФ да се предоставят за общо и 

индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на 
лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние, както следва: 
   1. На  земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни за индивидуално 
ползване  да се отдаде под наем  чрез търг с явно надаване, след подадено заявление до 
Кмета на Общината. В заявлението се посочва размера и местонахождението на земята, 
която иска да ползва под наем съобразено с приложение № 1 от Годишния план за паша за 
2013 г.   

2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни,  за общо ползване на 
пасищата и мерите, без наем след представяне на списък от кметовете на населени места с 
броя на животните. 

3. На лица поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние след провеждане на търг  след задоволяване нуждите по т. 1 и т.2.  

III. Цени за ползване на мери и пасища от ОПФ: 
 1. Мерите и пасищата определени за общо ползване от земеделски стопани 

отглеждащи пасищни животни да се ползват без наемна цена. 
2. Приема годишна наемна цена за индивидуално ползване на пасища и мери да е в 

размер на 2,00 лв./дка. 
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IV. Упълномощава Кмета на Общината след проведен търг да сключи договори за 
индивидуално ползване на мери и пасища за срок до пет години. 

 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


