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                                           Н   А   Р   Е   Д   Б   А 
 

за управление, стопанисване и ползване на  земи от 

общинския поземлен фонд  

 

 

Отменена с решение № 4-3 от 08.06.2016 година на Общински 

съвет Генерал Тошево  
 
 

 

Раздел І 

Общи разпоредби 

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат реда и условията за управление, стопанисване и 

ползване на земи от общинския поземлен фонд/ОПФ/ в съответствие със Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, действащите закони и 

подзаконови нормативни актове. 

         Чл. 2.  Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след 

възстановяването на правата на собствениците.След влизане в сила на плана за 

земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални 

граници земите стават общинска собственост. 

1.Възстановените земеделски земи на училища в села, където няма регистрирани 

училищни настоятелства, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се 

включват в ОПФ за отдаване под наем.  

2. Възстановените земеделски земи на читалища в села, където няма регистрирани 

читалищни настоятелства, съгласно ЗНЧ, се включват в ОПФ за отдаване под наем.  

2.1.Средствата от наемите на читалищните земи по т.2 се изразходват за нуждите 

на:   - читалищата;  

2.2. На неоземлените читалища безплатно се предоставя за ползване 50 декара земя 

от общинския поземлен фонд.  

 

                                                   Раздел ІІ 

                    Управление и стопанисване на земи от ОПФ 

 

Чл.3. Земите от ОПФ могат да се отдават под наем. Минималният размер на наема 

се определя от Общинския съвет и не може да бъде по-малък от този, определен за 

земите от Държавния поземлен фонд (ДПФ). 

            Чл. 4.  Стопанисването, управлението и контролът по предоставянето под наем на 

земите от Общинския поземлен фонд се осъществява от Кмета на Общината или 

оторизирано от него лице. 

Чл.5. Решението по чл.3 на Общинския съвет се съобщава на населението от Кмета 

на Общината, кметовете на населените места и кметските наместници в обявление, 

поставено на видни места в сградата на администрацията и помещенията на кметствата. В 

обявленията се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на 

земеделски земи под наем. 
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Чл.6.(изм. и доп. с реш.№3-4/30.04.2015г.) Земите от Общинския поземлен фонд 

могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 

6.1.когато са заети с трайни насаждения; 

6.2.когато не са били използвани две или повече стопански години; 

6.3.в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ; 

6.4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), когато земите са пасища, мери 

или ливади 

6.5. в други случаи, определени в закон 

Чл.7 Общинският съвет по предложение на Кмета на общината определя маломерни 

имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг 

или конкурс при наемна цена, определена по чл.3. 

Чл.8.(1)(изм. и доп. с реш.№4-20/08.05.2014г.) Празни дворни места, в строителните 

граници и околовръстния полигон на населените места,  могат да се отдават под наем за 

земеделско ползване до 6 /шест/  стопански години чрез  публично оповестен конкурс по реда на 

Раздел ІІІ от Наредбата, при начална наемна цена, определена по чл.3 от Общинския съвет. За 

следващите стопански години достигнатата чрез конкурс цена, се актуализира с отчетения от 

Национален статистически институт индекс на инфлация.  

  (2)(изм. и доп. с реш.№4-20/08.05.2014г.) Останалите след провеждане на публично 

оповестен конкурс ненаети празни дворни места, в строителните граници и околовръстния 

полигон на населените места   могат да се отдават  под наем за земеделско ползване на пряко 

договаряне  за една стопанска година  при начална наемна цена, определена по чл.3 от Общинския 

съвет. 

Чл.8.а (отм. с реш.№4-20/08.05.2014г.) 
Чл.9. Кметът на Общината отдава под наем без търг или конкурс земи в лозовите 

масиви на ползвателите, които са собственици на лозови насаждения.  

Размерът на наемната цена за ползване на лозови парцели, при които земята е общинска 

собственост, а трайните насаждения са собственост на ползвателите за 2012г, е както следва: 

- за гр.Генерал Тошево-    -   6.90лв./парцел 

- за селата                        -   6.80лв./парцел 

Един лозов парцел е с площ от 0,500дка. 

Наемната цена за следващите години се коригира ежегодно с индекса на инфлация 

Чл.9а.(доп. с решение №4-23/30.04.201 

3г.)  (1) За добиване на плодове от орехови насаждения за срок до 5 /пет/  стопански 

години могат да се определят наематели до 30.06. на текущата година чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс по реда на Раздел ІІІ от Наредбата за управление, стопанисване и 

ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд при начална цена, определена 

съгласно чл.53. от Раздел ІХ. Такса за бране на плодове от орехови насаждения – общинска 

собственост на Наредбата за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на 

услуги на територията на Община Генерал Тошево. За следващите стопански години достигнатата 

чрез търг или конкурс цена се актуализира с отчетения от Национален статистически институт 

индекс на инфлация.  

             (2) Останалите ненаети орехови насаждения след 01.07. на текущата година се 

отдават за добиване на плодове за 1 стопанска година без търг или конкурс по реда, определен в 

Раздел ІХ. Такса за бране на плодове от орехови насаждения – общинска собственост на 

Наредбата за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на услуги на 

територията на Община Генерал Тошево. 
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Чл.10./1/ Общинският съвет упълномощава Кмета на Общината при наличие на земи в 

общинския поземлен фонд, да отдава под наем без конкурс за срок от една стопанска година земя 

на безимотни домакинства по цени определени с решението по чл.3.  

/2/ Земите по предходната алинея се отдават под наем на безимотни домакинства, които 

отглеждат животни в личното си стопанство, същите да са с постоянно местоживеене в 

населеното място, в чието землище се намират земите, както и безимотни домакинства, които 

отглеждат тютюн.  

 /3/. 1.Безимотни домакинства, които искат да получат земя под наем, подават в 14-

дневен срок от обявяването заявление до кметовете или кметските наместници по 

населени места със следните данни: име, презиме и фамилия по документ за самоличност, 

ЕГН, № на документа за самоличност и дата на издаване, постоянен адрес на заявителя, 

площ и местонахождение на земята, която се иска под наем. 

 /3/. 2. Към заявлението безимотните кандидати прилагат декларация, че те и 

членовете на тяхното домакинство не притежават земеделски земи, не им се възстановява 

право на собственост върху земя по ЗСПЗЗ пряко или по наследство, и че за неверни 

данни носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

/4/ Когато заявлението се подава чрез пълномощник се прилага нотариално 

заверено пълномощно. 

/5/ Към комплекта от документи да бъде представено удостоверение за 

регистрирани бройки животни в личния сектор/ свидетелство от Района 

ветеринарна служба, анкетна карта от общинска служба и т.н./ като: 

-  за ЕРД – един декар за всяка бройка, но не повече от 5/пет/ дка. 

-  за ДРД – 0,250дка за всяка бройка, но не повече от 5/пет/ дка. 

/6/ За отглеждащите тютюн, да се представи декларация от кмета на 

населеното място по постоянен адрес за отглеждане на тютюн.  

Чл. 11/1/ Постъпилите в срока по чл.10 ал. 3 т.1 заявления се разглеждат от 

комисия, назначена от Кмета на Общината. 

 /2/ / Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни 

домакинства не може да надвишава 5 дка и не може да бъде преотдавана на трети 

лица.При констатирани нарушения, безимотните губят право на ползване по чл.10, ал.1. 

/3/ Когато земите от Общинския поземлен фонд са недостатъчни за задоволяване на 

безимотните, исканията им се задоволяват пропорционално. 

/4/ Кметът на общината одобрява списъка на безимотните домакинства, на които се 

предоставя земя от общинския поземлен фонд, който се поставя на видно място в 

кметствата. 

Чл.12 /1/ След задоволяване нуждите на безимотните домакинства останалата земя 

се отдава под наем чрез публично оповестен конкурс по оферти като началната цена е 

определена  в чл. 3 от настоящата Наредба.  

 /2/ Земите по ал.1 за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по 

оферти  се обявяват в поне един регионален и един местен вестник, в сайта на общината и 

в други средства за масово осведомяване. В периода от 20.05. до 25.06. на текущата 

година се провеждат два поредни конкурса . 

Чл.13. Организацията и провеждането на конкурсите се извършва по ред, 

определен в Раздел ІІІ от настоящата наредба.  

 

                                                                  Раздел ІІІ. 

Ред и условия за провеждане на конкурсите за отдаване под наем на земи от  

ОПФ 
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                 Чл.14.Кметът на Общината открива процедура по провеждането на публично 

оповестен конкурс със Заповед.Организацията и провеждането на конкурса се извършва 

от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, която се състои от 7/седем/ 

члена в състав:- зам.Кмет, юрист,председател на постоянната комисия по земеделие към 

ОбС Ген.Тошево, гл.счетоводител, представител на ОбСЗ, н-к на отдел “Собственост и 

стопански дейности”и гл.специалист ”Земеделие” в отдел”ССД” при ОбА.              

Чл.15.Заповедта за конкурса се изготвя от отдел “ССД” и се публикува в местния в-к 

“Добруджански глас”, в ел.страница и на таблото за обявления на Общината, както и в 

един регионален ежедневник най-малко 15 дни преди датата на конкурса. 

               Чл.16.Конкурсната документация се получава срещу заплащане на такса , 

внесена в касата на Общината, която съдържа: 

                  16.1. Заповед на Кмета на Община Генерал Тошево за откриване на процедура 

по провеждане на конкурса; 

                  16.2. Заявление за участие; 

                  16.3. Правила за провеждане на конкурса; 

                  16.4. Опис на ОПФ по землища, масиви, площи и начални конкурсни цени; 

                  16.5.Декларация за оглед на имотите. 

                  16.6.Проект за договор 

                  Чл.17. В конкурса могат да участват физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица регистрирани по Търговския закон. 

                 17.1 Необходими документи за участие в конкурса:  

                   - ПКО за закупена тръжна документация; 

                   -Удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 

                   - Удостоверение за липса на задължения към НАП-гр.Добрич 

                    - Удостоверение за липса на задължения към Общината по                         

седалище на фирмата 

                   -  Платежен документ за внесен депозит; 

                    - Декларация за оглед на имота/ите/. 

                     Размерът на депозита за участие в конкурса е 1 /един/ лев за декар. 

Площта на парцелите и началните наемни цени са посочени в приложението на 

конкурсните документи. 

                    17.2.Участниците в конкурса представят: 

                    -  Заявление и документите посочени в т. 17.1  в запечатан непрозрачен плик; 

                    - .Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен, надписан  

плик , която се отваря след допускането на всички кандидати. 

В офертата се записват: името на кандидата, землището/а/, номера/та/ на 

имота/тите/, категорията, декарите и офертната цена /цифром и словом/ лева за 

декар. Цената се посочва в български лева. Не се приемат ръкописни оферти, 

същите следва да са напечатани, с подпис и печат. 

                    -  Двата плика се поставят в общ запечатан плик надписан с името на 

кандидата и за конкурса за който участват; 

                    - Запечатания и надписан плик се представя в Информационен център на І 

етаж в Общинска администрация /срещу голямата зала/. При приемането върху плика  се 

отбелязват: 

                   а/ пореден номер; 

                   б/ дата и час на получаване. 

                  17.3. Посочените данни се записват във входящия регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

                  17.4. До участие в конкурса се допускат кандидати нямащи задължения към 

Община Генерал Тошево. 
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                    17.5. Не се допускат до участие в конкурса кандидати, чиито документи за 

участие в конкурса са : 

                   - представени след определения срок; 

                    - подадени в незапечатан и /или/ прозрачен плик; 

                    - не съдържат всички задължителни елементи по т.17.2          

                    Чл.18./1/ Отварянето на пликовете съдържащи заявленията за участие и 

необходимите документи по чл.17, т.17.1 и т.17.2 за участие се извършва от комисия в 

присъствието на кандидатите или упълномощен представител в деня, часа и датата на 

обявяване на конкурса. 

                   /2/ Председателят на конкурсната комисия обявява допуснатите до участие в 

конкурса, както и тези които не се допускат до участие поради наличие на някои от 

основанията по т.17.5 като посочва и конкретното основание. 

                   /3/ Отварянето на ценовите оферти се разглежда на закрито заседание на 

конкурсната комисия. Комисията отстранява допуснати вече участници в конкурса, 

чиито оферти не отговарят на изискванията посочени в т17.2. 

                    /4/  Комисията оценява офертите, съобразно критериите за оценка, като за 

спечелил конкурса се обявява кандидата предложил най-висока цена на декар за 

съответния имот в дадено землище. 

                    /5/ Конкурсната комисия съставя протокол, който се подписва от всички 

членове на комисията. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от 

членовете и. Протоколът за резултатите от конкурса се представя на Кмета на Общината, 

не по-късно от 3 /три/ дни от заседанието на комисията. 

                      /6/. Въз основа на протокола за резултатите от конкурса Кметът на 

Общината издава заповед за утвърждаване на класирането и определя лицето, спечелило 

конкурса и наемната цена и условията на плащането. В заповедта се посочват и 

недопуснатите кандидати. 

              /7/(изм. с решение №4-23/30.04.2013г.) Заповедта по ал.6 може да се обжалва от 

останалите участници в конкурса в 14 /четиринадесет/  дневен срок пред Административен съд 

Добрич по реда чл.149, ал.1 от АПК. 

            /8/(изм. с решение №4-23/30.04.2013г.) Заповедта на Кмета по ал.6 се обявява на 

интернет страницата на общината и в сградата на общинска администрация на определеното за 

целта място, достъпно за всички заинтересовани лица. Влязлата в сила заповед по чл.18, ал.6 се 

връчва на лицето, спечелило конкурса по реда на АПК. То е длъжно в 7/седем/ дневен срок от 

датата на връчване да извърши дължимото плащане на наемната цена в касата на Общината или 

по банков път. 

                     /9/ Ако лицето  спечелило конкурса  не извърши дължимото плащане на 

наемната цена , в срока по ал.8, се счита, че то се е отказало от сключването на договор.В 

този случай внесения от него депозит се задържа в полза на Община Генерал Тошево. 

                   /10/ Договорът се сключва от Кмета на Общината или от упълномощено от 

него лице, в 14-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното 

плащане.  

                    /11/  На недопуснатите и неспечелилите участници в конкурса депозита за 

участието се освобождава по тяхно искане в 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на 

Заповедта по ал.6, като представят декларация за връщане на депозита по актуална 

банкова сметка или в брой. 

                   /12/ Имоти за които няма постъпили оферти и офертната цена не е внесена в 

срок се прилагат разпоредбите на НУСПОПФ. 

          Чл.19.След 25.06. неотдадените земи се предоставят от Кмета на Общината, с 

 пряко договаряне проведено от комисия в състав: 

Зам. Кмет на общината; 
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Н-к отдел «Собственост и Стопански дейности» 

Гл.специалист «Земеделие» 

Гл.специалист «Общинска собственост» 

Кмет/кметски наместник на населеното място. 

 

 

Чл.20.Комисията за пряко договаряне предоставя съставените протоколи на Кмета 

на Общината за утвърждаване и сключване на договорите за наем. 

Чл.21При пряко договаряне Кмета на Общината може да намали с не повече от 50 

на сто първоначалната наемна цена по чл. 3. от Наредбата. 

Чл.22. Определените от комисията по чл.19  от Наредбата наематели заплащат 

наемната цена в 7-дневен срок от датата на утвърждаване на протокола на комисията от 

Кмета. 

Чл.23. Договорите за наем се сключват от Кмета на Общината или упълномощен 

от него заместник-кмет, който не е бил член на комисията по чл.19 за срокове както 

следва:   

 1.трайните насаждения – лозя, овощни градини за срок от 3 до 5 години с клауза 

за подновяване на насажденията;   

 2. за нивите от общински поземлен фонд - за една стопанска година. 

 Чл.24. Крайният срок на договора съвпада с крайният срок на прибиране на 

реколтата от отделните култури: 

а/ за есенниците – 15.08; 

б/ за пролетниците и трайните насаждения – 15.11. 

Чл.25/1/(изм. с решение №4-23/30.04.2013г.) Определените от Общинския съвет 

слабопродуктивни и трудноотдаваеми земи останали след конкурса и прякото договаряне 

след 15.09. на текущата година могат да се отдават за срок до 3 години, както следва: 

- за първата година на ползване - не се заплаща наем; 

- за втората година на ползване – се заплаща 100 % от определената начална 

конкурсна цена за съответната стопанска година; 

- за третата година – се заплаща 100 % от определената начална конкурсна цена за 

съответната стопанска година. 

/2/ Трудноотдаваеми земи по предходната алинея, са земи от ОПФ обявени на 

конкурс и пряко договаряне, които не са реализирани поради липса на кандидати до 

15.09. на текущата година.  

/3/ За унищожаване на бракувани трайни насаждения /лозя, овощни градини и др./ 

земи, останали след конкурса и прякото договаряне,  могат да се отдават за срок до 5 

години, както следва: 

- за първата и втората година на ползване – не се заплаща наем; 

-  за третата година на ползване- 50 % от определената начална конкурсна цена 

за обработваема земя; 

- за четвъртата година – 75 % от определената начална конкурсна цена за 

обработваема земя; 

- за петата година - 100 % от определената начална конкурсна цена за 

обработваема земя.” 

Чл.26. При откриване на нарушения и отклонения от нормативните документи в 

използването на земята от наемателя – договора се прекратява предсрочно, а сумата от 

наема не се връща. 

Чл.27. Не се сключват договори с лица по чл.25 от настоящата Наредба, които са 

наемали земи в предходните години и не са заплатили или просрочили наема. 
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Чл.28.При отдаване на земи от ОПФ по реда на чл.25, като слабопродуктивни и 

трудноотдаваеми земи, наема за втората и третата /при тригодишните договори/ , 

респективно за третата, четвъртата и петата стопанска година /при петгодишните 

договори/ се заплаща авансово всяка година.  

Чл.29.Земите от ОПФ, останали от прекратени три или петгодишни договори, 

поради неплащане, да се отдадат по реда на чл.12 

Чл.30.При отдаване на земи от ОПФ, на конкурс, на пряко договаряне и при 

слабопродуктивни и трудноотдаваеми земи, в случай на повече кандидати за един и същ 

имот, да се проведе явно наддаване, като с най-високата оферта е спечелилият кандидат. 

Комисията да съставя констативен протокол.  

Чл.31..Неправомерно обработените земи от ОПФ да се заплащат по 

средноконкурсна цена за съответната година. 

Чл.32. (изм. и доп. с реш.№3-4/30.04.2015г.)  Отдаване за ползване под наем или 

аренда на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлени фонд : 

 (1). Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем 

или аренда без търг или конкурс на 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  пазарните цени за 

съответното землище, определени от лицензиран оценител.Заплащането на наемната цена 

става на 2 вноски, като първата вноска се заплаща при сключване на договора за наем, но не 

по-късно от 30-ти май  и втора вноска не по-късно от 30-ти октомври. 

 (2). В срок до 1 март на стопанската година, общински съвет определя пасищата, 

мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, като списъците с имотите от 

ОПФ, определени за индивидуално ползване,  съдържат данни за номер на имот, площ, 

категория, землище, община и средните годишни рентни плащания за землището или за 

общината. 

Решението на общинския съвет, с което са определени пасищата, мерите и ливадите 

от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъците на имотите за индивидуално 

ползване, се обявяват в общината и кметствата и се публикуват на интернет страницата на 

общината, в срок до 1 март. 

 (3). 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 

 (4). Лицата подават заявления по образец до кмета на общината, в която е 

регистриран животновъдния им обект, в срок до 10 март, към което прилагат следните 

документи: 

     1. копие от документ за самоличност за физическите лица; 

     2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на 

юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър 

    3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо 

търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално 

заверено пълномощно на упълномощено от него лице; 

    4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ; 

    5.удостоверение от компетентните органи за липса на: 

        а)   данъчни задължения; 

б)   задължения към Държавен фонд "Земеделие 
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 (5). Нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на 

регисрираните пасищни селскостопански животни, е следната: 

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

(едрите и дребните преживни и нечифтокопитни селскостопански животни)  

 - до 20 дка за една животинска единица - в имоти от осма до десета категория 

(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) 

 (6). В срок до 1 май, комисия, назначена от кмета на Община Генерал Тошево, 

определя необходимата за всеки кандидат площ по горепосочената норма и разпределя 

имотите за всяко землище. При наличие на необходимите площи, комисията съставя 

протокол за окончателното разпределение на имотите, като с оглед задоволяване нуждите 

на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището, където е 

регистриран животновъдния им обект. 

 (7).При недостиг на земи в съответното землище, към разпределените имоти се 

извършва допълнително разпределение в съседни землища, при наличие на свободни 

площи. Протоколите за окончателното разпределение на имотите се съставят в срок до 1 

юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на 

определената норма. 

Протоколите на общинската комисия от всеки етап на разпределението, се обявяват 

в кметството и се публикуват на интернет страницата на общината, като същите подлежат 

на обжалване само по отношение на площта на разпределените имоти, в 14-дневен срок 

пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго. 

Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или 

арендната цена, кметът на общината,  сключва договор за наем/аренда със срок – 6 (шест) 

стопански  години, като наемната цена за всяка следваща стопанска година  се актуализира 

с отчетения  от Национален статистически институт индекс на инфлация .Договорите се 

регистрират в общинските служби по земеделие и същите могат да се прекратяват или 

изменят, освен при общите условия на договорите, така и преди изтичане на срока им - по 

искане на ползвателя, а при промяна на условията, при които са сключени - задължително 

се прекратяват, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства (болести, природни 

бедствия и др.). 

 (8). След разпределението на площите, останалите свободни пасища, мери и ливади 

от ОПФ се обявят на търг, на който могат да участват само собственици на 

регистрирани пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната 

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

 (9) Останалите след провеждане на търга по ал. 8 свободни пасища, мери и ливади 

се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,  

определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

Чл.33.(изм. и доп. с реш.№3-4/30.04.2015г.)(1)(Общински съвет определя с 

решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: 



 9 

1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално 

ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на 

съответното землище; 

2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината. 

    (2) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат: 

1. перспективен експлоатационен план за паша; 

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално 

ползване, и тяхното разграничаване; 

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, 

наторяване, временни ограждения; 

6. ветеринарна профилактика; 

7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с 

подходящи тревни смески; 

8. построяване на навеси; 

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 

10. охрана; 

11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните 

дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на 

развитието на животновъдството на територията на общината; 

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в 

Системата за идентификация на земеделските парцели. 

(3)  Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет страницата на общината. 

(4)  Общински съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на 

съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което 

съдържа: 

1. годишен план за паша; 

2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; 

3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата. 

(5) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за 

физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на 

мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на 

земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане 

по схемата за единно плащане на площ. 

(6) Кметът на общината, съгласува списъка с Областната дирекция по безопасност на 

храните. 

(7)  Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите 

и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

(8) Земеделски стопанин, включен в списъка по ал. 2, може да получи заверено от 

кмета на Община Генерал Тошево копие на решението за определяне на ползването на 

мерите и пасищата. 

Общинският съвет ежегодно определя с решение, прието с мнозинство от общия 

брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища - 

годишен план за паша. 
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                               ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

              § 1.По смисъла на тази Наредба: 

                 1.”маломерни имоти” са имоти с площ до / 10/ дка. 

                 2.”безимотно ” е лице, което не притежава земеделска земя в населеното място. 

     3.Домакинство са съпрузите, несемейните деца и родителите на единия или 

двамата съпрузи, които живеят заедно с тях.”  

 

 

                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и отменя Наредбата  

за реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен 

фонд, утвърдена от Общинския съвет Генерал Тошево с Решение № 4-15, Протокол № 4 

от 16.03.2010 г., изм. и доп. с решение № 6-20/29.04.10г.; изм. и доп. с решение №4-

23/30.04.2013г.; изм. и доп. с решение №4-20/08.05.2014г.; изм. и доп. с реш.№3-

4/30.04.2015г.     

  

 

   

        Настоящата Наредба е приета с Решение №04-18 от 30.03.2012г. на Общински 

съвет гр.Генерал Тошево. 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС /п. не се чете/ 

                                                                        НЕДКО МАРЧЕВ 


