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Относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади  

                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

                    Общински съвет-Чирпан ежегодно предоставя общинските мери и пасища 

за ползване от земеделските стопани занимаващи се с отглеждане на животни и им дава 

възможност да получат средства по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/  

                    Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на община 

Чирпан се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи. 

                    Общинския съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо 

и индивидуално ползване.Списък на имотите за индивидуално ползване с категории за 

съответното землище се обявява в общината и кметствата. 

                    Пасища, мери и ливади се предоставят на лица, които нямат данъчни 

задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен 

фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 

                    Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които 

имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и 

вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече 

от 10 дка за една животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка 

за една животинска единица в имоти от осма до десета категория.За говеда, 

предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни /местни/ породи 

нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 ЖЕ, в зависимост от категорията на имотите. За 

правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени 

за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично 

земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в 

направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска 

единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

                   „Животинска единица” по смисъла на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи е условна единица за приравняване на броя на различните видове 

и категории животни, както следва: 

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над 

двегодишна възраст се равнява на една животинска единица; 

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0.6 

от животинска единица 



3. една овца или една коза се равнява на 0.15 от животинска единица. 

                  Във връзка с горе изложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да 

приеме следният, 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

                    1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя 

пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, съгласно приложения списък 

по категории, за които да се сключат договори за ползване за стопанската 2017/2018 

год. 

                    2.  На основание чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Чирпан, определя размера на пасищата, мерите и 

ливадите в зависимост  от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, 

мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до 

седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от 

автохтонни /местни/ породи нормата е съответно до 20 и 40 дка за 1 ЖЕ, в зависимост 

от категорията на имотите.За правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или 

месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания 

за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично 

земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 

имоти до 0.15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

                    3. На основание чл.37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да 

сключи договори за ползване за 7 стопански години, на наемна годишна цена за 

пасища, мери в размер 5.00 лв./дка и за ливади 7.00 лв./дка.Срок на плащане – до 31.12. 

на съответната година. 

                    4. На основание чл.37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.Договорите се сключват за една стопанска година с 

начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в 

размер 8.00 лв./дка. 

                    5. На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, 

мери и ливади се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни за срок от една стопанска година  с начална тръжна годишна 

цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в размер 8.00 лв./дка. 

                     6. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на 

настоящото решение. 

                  

ВНОСИТЕЛ: 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

Съгласувал: 

Анастасия Дончева………………… 

Гл. юрисконсулт 

             


