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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 2 от 24-02-2022 г.    

 

По докл. записка №610/14.02.2022 г., относно: Предоставяне ползването на 

общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023 година. 

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 278 

 

1. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Смядово приема 

Годишен план за паша в пасища, мери и ливади на територията на Община Смядово за 

стопанската 2022/2023 година. 

 

2. На основание чл. 37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Смядово определя 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година 

/Приложение № 1/. 

 

3. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от 

ЗСПЗЗ дава съгласие за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади, собственост на 

общината /включително и тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ/ без публичен търг или публично 

оповестен конкурс за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ.  
 

4. На основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Смядово определя 

размера и местоположението на пасищата, мери и ливади за общо и годни за индивидуално 

ползване /Приложение № 2/.  

 

5. Пасища, мери и ливади, определени за общо ползване, да се ползват 

безвъзмездно от всички лица, притежаващи пасищни селскостопански животни.  

 

6. Пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване се отдават под 

наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни 

животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, съобразно 

броя и вида на регистрираните животни, при годишна наемна цена в размер на: 
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7. Упълномощава Кмета на Общината да сключва договори за наем. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:   
1. Годишен план за паша в пасища, мери и ливади на територията на Община 

Смядово за стопанската 2022/2023 година; 

2. Правила за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година/ 

Приложение № 1/. 

3. Списък на пасища, мери и ливади, определени за общо ползване и Списъци на 

свободни пасища, мери и ливади  по населени места  /Приложение № 2/; 

4. Копие на експертна оценка  за определяне на пазарната стойност на наемно и 

рентно възнаграждение за пасища, мери и ливади, собственост на Община Смядово. 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 

№ по 

ред 
Населено място ЕКАТТЕ 

Пасища, мери 

лв./дка 

Ливади, 

лв./дка 

1 гр. Смядово 67708 9 10 

2 с. Янково 87429 8 9 

3 с. Желъд 29177 8 9 

4 с. Черни връх 80950 8 9 

5 с. Александрово 00330 8 9 

6 с. Бял бряг 07729 8 9 

7 с. Кълново 40840 9 9 

8 с. Ново Янково 52310 8 9 

9 с. Веселиново 10762 8 9 

10 с. Риш 62732 8 9 


