
Препис-извлечение от протокол № 7 
от 28.03.2012 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
т.16 от дневния ред: „Отдаване на общински  
мери и пасища за общо и индивидуално ползване в  
землищата на Община Стражица през календарната 2012 година.” 
 
 
 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 85 

На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37и – 37п от 
ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл.5, ал.1, т.7  от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – гр. Стражица, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински 
съвет гр. Стражица 

      Р Е Ш И : 
І. Приема годишен план за паша на общинските пасища и мери за 2012 
год., както следва: 

№               з е м л и щ е  ЕКАТТЕ общ фонд дка 
 1. с. Асеново 00730 3726,039 
2. с. Балканци 02470 354,220 
3. с. Благоево 04282 1845,628 
4. с. Бряговица 06731 1848,499 
5. с. Владислав 11466 874,633 
6. с. Виноград 11140 2466,724 
7. с. Водно 11750 756,553 
8. с. Горски Сеновец 17155 660,797 
9. с. Железарци 29091 154,483 
10. с. Кавлак  35078 1183,451 
11. с. Камен 35657 2037,404 
12. с. Кесарево 36782 1664.474 
13. с. Лозен 44046 2070,639 
14. с. Любенци 44567 321,978 
15. с. Мирово 48341 1064,343 
16. с. Николаево 51593 859,040 
17. с. Нова Върбовка 51799 1593,338 
18. с. Ново Градище 52060 515.376 
19. гр. Стражица 69633 1499,506 



20. с. Сушица 70408 4911.292 
21. с. Теменуга 72237 1045,323 
22. с. Царски Извор 80203 1369,038 

 всичко:  32822,778 
 

 
ІІ. За общо ползване се определят следните имоти пасища и мери по 
населени места: 
         1. с. Асеново – всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без имоти №316 в размер на 39,265 и част от имот №317 в размер на 
90.000 дка.  
За общо ползване остават 3596,774 декара. 
         2. с. Балканци – всички имоти мери и пасища общинска собственост.  
         3. с. Благоево – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 
         4. с. Бряговица – всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без имоти с №019013 в размер на 112,756 дка и имот №000127 в размер на 
35,485 декара. За общо ползване остават 1700,258 декара. 
        5. с.  Владислав - всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без  69,00 дка. от имот № 22012 и 8,5 дка от имот №033028. За общо 
ползване остават 797,133 декара. 
        6.  с.  Виноград – всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без част от имот №72022 в размер на 260,00 декара, част от имот №79026 
в размер на 55,00 дка, част от имот №79027 в размер на 120 дка, част от 
имот №031020 в размер на 50 дка,част от имот № 045008 в размер на 
300,00дка, част от имот №052023 в размер на 28,00дка, част от имот 
№052026 в размер на 25,00дка. За общо ползване остават 1628,724 декара. 
        7.   с. Водно – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 
        8. с. Горски Сеновец – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост без част от имот №17 в размер на 59 дка, имот №159, имот 
№164, №185, част от имот №26 в размер на 50.00дка и част от имот №27 в 
размер на 51.00 декара. За общо ползване остават 351,649 декара. 
        9. с. Железарци – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост. 
       10. с. Кавлак – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 

        11. с. Камен – всички имоти мери и пасища общинска собственост без 
имоти: част от имот № 000069 в размер на 30.00 декара, част от имот 
№000113 в размер на 65.00 декара, част от имот №000231 в размер на 
250.00 декара, част от имот №000232 в размер на 440.00 декара, част от 
имот №000240 в размер на 40.00 декара, имот №000045 в размер на 13.774 
дка., част от имот №000069 в размер на 10.093 дка, имот №000115 в размер 
на 20.030 дка, имот №000121 в размер на 70.287 дка., имот №000123 в 
размер на 169.924 дка., имот №000126 в размер на 54.840 дка., имот 
№000128 в размер на 36.944 дка., имот №000164 в размер на 16.352 дка., 



имот №000167 в размер на 12.596 дка., имот №000180 в размер на 18.716 
дка, имот №000237 в размер на 32.289 дка., имот №000243 в размер на 
119.209 дка., имот №000261 в размер на 58.602 дка., имот №000279 в 
размер на 30.651 дка.,имот №000305 в размер на 15.064 дка., имот 
№000311 в размер на 84.300 дка., имот №000320 в размер на 32.213 дка., 
имот №000340 в размер на 13.144 дка., имот №000341 в размер на 79.974 
дка. За общо ползване остават 412.502 декара. 
       12. с. Кесарево – всички имоти мери и пасища общинска собственост  
       13. с. Лозен – всички имоти мери и пасища общинска собственост без 
част от имот №136 в размер на 38 дка, част от имот №140 в размер на 
12.00 декара, част от имот №206 в размер на 11.800декара, част от имот 
№257 в размер на 120.00дка, част от имот №260 в размер на 80.00дка, част 
от имот №253 в размер на 80.00 декара и имот №143 в размер на 19.225 
декара. За общо ползване остават 1709,614 декара. 
       14. с. Любенци – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 
       15. с. Мирово – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 
       16. с. Николаево – всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без части от имоти №23019 в размер на 350.00дка, №64002 в размер на 
44.00дка, имот №078002 в размер на 34.00дка, № 91011 в размер на 
84.00дка. За общо ползване остават 347,04 декара. 

  17. с. Нова Върбовка – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост без имот №178004 в размер на 34.050дка, част от имот 
№000136 в размер на 15.00дка, част от имот №000566 в размер на 78.00дка, 
имот №178003 в размер на 27.934, част от имот №147002 в размер на 
170.00дка, имот№178002 в размер на 34.285дка, имот №000240 в размер на 
47.462дка, част от имот №147001 в размер на 16,00 декара, част от имот 
№147003 в размер на 10.00дка,част от имот №147004 в размер на 
40,00декара, имот №177003 в размер на 33.430, имот №000269 в размер на 
11.419дка. За общо ползване остават 1114,388 декара. 
       18. с. Ново Градище – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост 
       19. гр. Стражица – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост без имот №606002 в размер на 101.503 дка, за общо ползване 
остават 1398.003дка.  
       20.  с. Сушица – всички имоти мери и пасища общинска собственост 
без част от имот №000227 в размер на 133,00дка, част от имот №298 в 
размер на 42,00 декара, част от имот №290 в размер на 40,00 декара, част 
от имот №000328 в размер на 354.00дка, част от имот №000330 в размер 
на 168,00дка, част от имот №331 в размер на 64,00 декара, част от имот 
№382 в размер на 90,00 декара. За общо ползване остават 4020,292декара. 
       21. с. Теменуга – всички имоти мери и пасища общинска собственост. 
       22. с. Царски Извор – всички имоти мери и пасища общинска 
собственост без имоти №022003 в размер на 232.516 дка, №050001 в 



размер на 50.194 дка, 000145 в размер на 8.701дка. За общо ползване 
остават 1077.627дка. 
ІІІ. Да се сключат договори за наем за индивидуално ползване със 
земеделски стопани отглеждащи пасищно животни от Община Стражица 
по списък неразделна част от настоящето решение. Договори се сключват 
при условие, че лицата нямат задължения към Община Стражица. 
      1. Договорите за наем да се сключат след приемане на настоящото 
решение за срок не по-голям от пет календарни години. 
      2. Площите, които се отдават за индивидуално и общо ползване се  
определят в зависимост от броя и вида на животните отглеждани в 
населеното място и общата площ на пасищата и мерите. 
     3. Общински съвет гр. Стражица определя наемна цена в размер на 3.00 
лв. на декар на година. 
     4. Да се анексират всички договори сключени през предходните години 
за актуализиране на наемната цена от 1.00 лев на 3.00 лева. 
     5. Животновъдите се задължават: 
      - Да поддържат наетите мери и пасища, съгласно одобрената от 
Министерството на земеделието и храните Условия за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние. 
     -    Да не заграждат пасищата и да не ограничават преминаването на 
други стада през тях. 
     -  Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не се 
използват за други земеделски и не земеделски нужди. 
     -   Да не допускат замърсяването им със строителни, битови, 
промишлени и други отпадъци. 
     - Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана 
храстовидна растителност  /къпина,  шипка/  и да се провежда борба с 
агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика/. 
     -   Да не се пали растителност в мерите и пасищата. 
     - Агротехническите мероприятия, като подсяване, торене, борба с 
плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с 
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и  
храсти с кмета/кметския наместник на населеното място в  чието землище 
са наетите мерите и пасищата.  
     -   Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 
засоляване и др. 

ІV. Събраните средства от наеми да се използват за почистване на 
общински мери и пасища. 
Приложения неразделна част от решението:  
1. Списък с данни за земеделските стопани и данни за физическите 
блокове и номера на имоти, които да им се предоставят за ползване с 
договор за наем. 



2. Списъци, удостоверения и декларации с данни за земеделските стопани 
и отглежданите от тях животни, заверени от обслужващия ветеринарен 
лекар. 

 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
          /Ил.Маринов/ 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС: 
 
 
 
 


