
Препис-извлечение от протокол № 4 
от 30.01.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.13 
от дневния ред: „Определяне на  
общинските пасища, мери и ливади 
 за общо и индивидуално ползване и 
правила за ползването им..”  
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 56 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37”и”  и  37”о” от 
ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1, т.7  от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация,  Общински съвет Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 

І. Приема годишен план за паша на общинските пасища и мери за 
2020/2021 стопанска  година, както следва: 
 

№               з е м л и щ е  ЕКАТТЕ общ фонд дка 
 1. с. Асеново 00730 2301,970 
2. с. Балканци 02470 438,037 
3. с. Благоево 04282 1993,496 
4. с. Бряговица 06731 1808,853 
5. с. Виноград 11140 2641,418 
6. с. Владислав 11466 860,420 
7. с. Водно 11750 613,668 
8. с. Горски Сеновец 17155 614,409 
9. с. Железарци 29091 153,865 
10. с. Кавлак  35078 1166,319 
11. с. Камен 35657 2047,443 
12. с. Кесарево 36782 1641,095 
13. с. Лозен 44046 1920,474 
14. с. Любенци 44567 321,954 
15. с. Мирово 48341 1389,454 
16. с. Николаево 51593 882,570 
17. с. Нова Върбовка 51799 1618,954 
18. с. Ново Градище 52060 459,746 



19. гр. Стражица 69633 1355,151 
20. с. Сушица 70408 4836,564 
21. с. Теменуга 72237 877,138 
22. с. Царски Извор 80203 1245,243 

 всичко:  31188,241 
 

ІІ. За общо и индивидуално ползване считано от стопанската 2020/2021 г. 
се определят имоти пасища, мери и ливади по населени места съгласно 
Таблица Приложение № 1 неразделна част от настоящото предложение. 
 

ІІІ. Да се обяви в общината и кметствата и се публикува на интернет 
страницата на общината Списъка на свободните имоти за индивидуално 
ползване с категории. 
 
ІV. Да се сключат договори за наем или аренда за индивидуално ползване 
със  собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 
цена, определена по пазарен механизъм, при следните условия: 

 
      1. Договорите да се сключат за минимален срок от 5 стопански години, 
по реда и условията разписани в ЗСПЗЗ.  
      
      2. Животновъдите се задължават: 
      - Да поддържат наетите  пасища, мери и ливади, съгласно одобрените 
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 мери и пасища.  



     -  Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 
засоляване и др. 
 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


