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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 100 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 10/28.03.2008г.   

 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет 

 

Р Е Ш И : 

 
На основание чл. 48а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за допитване до народа във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общинския съвет: 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо 

ползване на земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, 

отглеждащи животни в Община Две могили. 

2. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и 

парцелите на общинските мери и пасища в размер на 25800,80 дка за цялата 

община по Приложение № 1 – Списък на Блоковете на земеделските 

стопанства с начин на трайно ползване „Постоянно затревени площи” по 

населени места, предоставени от Общинска служба „Земеделие и гори” – 

Две могили, подлежащи на предоставяне на земеделските стопани – 

животновъди за последващо кандидатстване в Разплащателна Агенция за 

получаване на директни плащания по схемата за единно плащане на площ. 

3. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат 

добитък, дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно 

Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на земята в добро 

екологично и земеделско състояние” или за ЕПЖ на възраст на 24 м. - 5 дка., 

за ЕПЖ на възраст от 8 до 24 м. - 2 дка., за ЕПЖ на възраст от 2 м.до8 м. - 1 

дка., за ДПЖ – 0,5 дка. и еднокопитни - 5 дка.  

4. Определя такса за ползване на общинските мери и пасища в размер 

50 % от получените директни плащания на хектар, приходите от която да се 

ползват за поддържането им от Общината в добро агротехническо състояние, 
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платими в четиринадесет дневен срок след получаване на директните 

плащания. 

5. Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища: 

5.1. Задължения на общината :  

5.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, 

които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища. 

5.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното 

място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална 

площ, както и общата минимално необходима площ за животните на 

отделния животновъд и за всички животновъди. 

5.1.3. Да представи на земеделски стопани животновъди - физически 

лица или техни сдружения необходимата документация за наличните имоти. 

5.1.4. Да оказва помощ при идентификацията им. 

5.1.5. Да съдейства пред ветеринарните служби за необходимите 

удостоверения. 

5.1.6. Общината се задължава да поддържа и стопанисва мерите и 

пасищата на територията на общината. 

5.2. Задължения на земеделски стопани животновъди - физически лица 

или техни сдружения : 

5.2.1. Да заплати в срок определената в т. 4 такса за ползване на 

общинските мери и пасища при спазване на условията й. 

5.2.2. Да подържа мерите и пасищата в добро екологично и земеделско 

състояние. 

5.2.3. Да не използва мерите и пасищата за неземедлски нужди. 

5.2.4. Да не ги разорават. 

5.2.5. Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и 

храсти. 

5.2.6. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и др. 

отпадъци. 

5.2.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни 

постройки. 

6. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината, след изготвяне на сравнителни 

таблици да проведат събрания с подалите удостоверения животновъди, на 

които да изберат подходящата форма на сдружаване.На събранията да се 

определят: 

6.1 Лице, което да представлява животновъдите при регистрацията на 

определените общинските мери и пасища в ОСЗГ и подаване на заявление за 

подпомагане пред Разплащателната агенция. 

6.2. Да се разпише начина за  разпределяне на получената помощ за 

сдружението, съобразно предвидените площи и в съответствие с 

изискванията на Национален стандарт 4.1 от “Условията за подържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние. 



7. За всяко населено място може да има едно или няколко сдружения, 

като в едно сдружение могат да участват животновъди от съседни населени 

места в чертите на Община Две могили. 

8. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място, 

разпределянето на пасищата се извършва пропорционално на броя на 

животните или чрез постигане на споразумение между сдруженията изразено 

в писмена форма. 

9. След задоволяване на нуждите на сдружението/сдруженията за 

колективно ползване на общинските мери и пасища и при наличие на 

свободни физически блокове, същите да се разпределят пропорционално на 

броя на животните. 

10. При недостиг на мери и пасища в населеното място, отговарящи на 

общата минимално необходима площ за всички заявени животни, да се 

ползват мери и пасища от съседни землища.При невъзможност, да се въведе 

коефициент на редукция на броя на селскостопанските животни на 

сдружението с цел покриване на изискванията за минимална гъстота на 

животните по Национален стандарт 4.1. 

 11. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината да сключат договори за общо 

ползване на общинските пасища и мери със сдружението/сдруженията при 

спазване на изискванията по предходните точки.  

 12. Настоящото Решение на Общински съвет Две могили е правно 

основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл.41 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

 13. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на 

настоящото решение. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярна с оригинала 

при ОбС: ......................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      /п / 

           (Н. Начева)             (Б. Георгиев) 


