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Д О К Л А Д 
 

По чл. 64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
 

          От ГАЛИНА СТОЯНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  
 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на  БАБХ  за стопанската 2022-2023 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесеният от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 

 
МОТИВИ: Община Казанлък разполага с 32 641,700 дка мери и пасища и 513,350 дка 
ливади.  Част от тези имоти могат да бъдат отдадени под наем или аренда без търг или 
конкурс на собственици или ползватели на животновъдни  обекти, в които  се отглеждат 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен 
механизъм. С така отдадените под наем пасища, мери и ливади, животновъдите могат 
да кандидатстват по мерките по Програмата за развитие на селските райони и Схемите 
за единно плащане на площ /СЕПП/. За да се кандидатства по тези схеми и мерки е 
необходимо да се обработват или поддържат в добро земеделско състояние имоти с 
площ над 10 дка., поради това подходящи за индивидуално ползване са по големите 
имоти – мери и пасища. 
Пасища, мери и ливади се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат  
данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ държавния 
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37 в, ал.3, т.2 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.  
На приложените списъци по населени места, пасищата, мерите и ливадите са разделени 
както следва: 
- Пасища, мери и ливади, които са отдадени под наем съгласно Решения на Общински 
съвет през предходни години, като е отбелязан ползвателят и срока на договора. Общата  
площ на отдадените под наем пасища и мери и ливади е 10607,511 дка. 
- Пасища и мери под 4 дка – за общо ползване с площ 1627,963 дка. 
- Свободни за отдаване под наем пасища, мери и ливади – общо 15254,9 дка. 
- Свободни пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета и храсти и е 
необходимо да бъдат почистени от нежеланата дървесна и храстова растителност. 
Общата им площ е 3723,027 дка. 
- Пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, че вече са 
с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общинския горски фонд. Площта 
им е 1783,258 дка. 



- Пасища, мери и ливади, които не могат да се ползват по предназначение по различни 
причини. Площта им е 1008,232 дка. 
Съгласно чл.37 и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за 
индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува 
на интернет страницата на общината в срок до 1 март. 
Във връзка с това изискване считам, че ОбС – Казанлък следва да допусне 
предварително изпълнение на своя акт по смисъла но чл.60 ал.1 от АПК в хипотезата, 
че от закъснението на изпълнението акта може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. Това е така тъй като заявленията за разпределение на пасища, мери и 
ливади между правоимащите следва да бъдат подадени най-късно до 10 – ти март.  
В този смисъл считам, че искането за допускане на предварително изпълнение е 
целесъобразно и законосъобразно и следва да бъде удовлетворено. 
  
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка 
с чл. 37 и, ал.1, ал.3,  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
чл.98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 37о ЗСПЗЗ и чл.60,ал.1 от АПК, 
 
РЕШИ: 
 
1. Определя по землища /описаните в Приложение №1/ пасища, мери и ливади от 
Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, като изключва за отдаване 
под наем тези пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, 
че вече са с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общински горски 
фонд с площ 1783,258 дка. и тези, които не могат да се ползват по предназначение по 
различни причини с площ 1008,232 дка. 
 
2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд 
за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 
 
3. Свободните мери и пасища с площ по голяма от 4 дка и свободните ливади, се отдават 
под наем  за индивидуално ползване /описани по землища в Приложение №1/.  
 
4. Мери и пасища с площ под 4 дка се ползват общо за паша на животните  в съответното 
населено място /описани по землища в /Приложение №1/.   
 
5.  Приема годишен план за паша за стопанската 2022-2023г. на територията на Община 
Казанлък. /Приложение №2/ 
 
6. Допуска предварително изпълнение. 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара 
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок 
от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд – Стара Загора. 



 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Даниела Коева – Заместник кмет на Община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък. 
 
 
Приложения: 

1. Списък с имоти - общински мери, пасища и ливади по населени места. 
Приложение 1 

2. Годишен план за паша и задължения на общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите, пасищата и ливадите /Приложени № 3/. 

3. Списък с данни за земеделски стопани и регистрираните от тях 
животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. 

  
Предоставям Доклада в електронен вид. 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
  
 
 
 
Съгласували:  
Даниела Коева - зам. кмет на Община Казанлък 
Радостина Йосифова - Началник на отдел „Екология и траспорт“ 
Пламена Славенска - юрисконсулт 
 
Изготвил:  
Петя Николова - ст. експерт  „Екология“ 
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