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Обявяване  на Мотиви /доклад/ за приемане на   
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА  ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 
По реда на  чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 14 дни, Община Стражица   чрез настоящото публикуване предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища до Председателя на общинския съвет по предлагания проект за 
изменение на наредбата. 
МОТИВИ: 

1. Причини налагащи изменението на Наредбата. 

Съгласно изменението на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи в ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г. по чл. 37и, ал.1 пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 
от закона на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, по цена определена по пазарен механизъм. 

Съгласно изменението на Правилника да прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи в ДВ бр. 20 от 20.03.2015 г. по чл. 100, ал.9  
Кметът на общината,  сключва договори за наем или за аренда за имотите от 
общинския поземлен фонд или за части от тях, след заплащане на наемната или 
арендната цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното 
годишно рентно плащане за землището или за общината. 

За да се изпълнят новите разпоредби касаещи реда за отдаване на общински пасища, 
мери и ливади и  определянето на цената е необходимо да се променят цените в 
Наредбата. 

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата. 

- Да се актуализира нормативната уредба съгласно изискванията на 
променените ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

3. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата. 

За прилагането на изменението на Наредбата не са необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата. 

Съблюдаване на нормативните актове уреждащи ползването на общински мери, 
пасища, ливади.. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Измененията не противоречат на правото на Европейския съюз. 

 
ИНЖ.ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА 
Кмет на община Стражица 


