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ОТНОСНО :  Приемане на нова Наредба №7 за стопанисване, управление и 
предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 
община Крушари 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, внасям за разглеждане проект за приемане на Наредба 
№7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински 
пасища и мери на територията на община Крушари. 

В бр. 14 от 20 февруари 2015г. на Държавен вестник са обнародвани 
промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).  
Част от направените промени целят да се прецизира и допълни разписаната със 
ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.ДВ, бр.38 от 07.05.2014г.) процедура за предоставянето  на 
мери и пасища без търг на собствениците или ползвателите на животновъдни 
обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни по цени, определени 
по пазарен механизъм. Направени за съществени изменения и допълнения в 
чл.37и – 37о от ЗСПЗЗ, които касаят реда и условията за отдаване на  земи от 
Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасище, мера”. 

 
I. Причини и мотиви за приемане на Наредба за стопанисване, 

управление и предоставяне за ползване на общински пасища и 
мери на територията на община Крушари. 

Измененията в ЗСПЗЗ регламентират по нов начин процесите по реда и 
условията за отдаване на общински мери и пасища, както и ангажиментите на 
собственика – Община Крушари по стопанисването на тази част от Общинския 
поземлен фонд, като едновременно с това се въвеждат нови регламенти по 
отношение на тяхното ползване и стопанисване. Съгласно направените промени 
земеделските производители, отглеждащи пасищни селскостопански животни, са 



длъжни да заявят в Общинските служби по земеделие правното основание за 
ползваните от тях земи от ОПФ – пасища и мери. Това налага общинските 
съвети да регламентират реда за отдаването им в съответствие с промените в 
ЗСПЗЗ. ЗИД на ЗСПЗЗ променя и административния ред, по който се 
разпределят имотите и допълва разпоредби на сега действащия ЗСПЗЗ. 
Ангажимент на местната власт е да осигури правно основание за ползване на 
мерите и пасищата, за да защити в максимална степен интересите на местните 
земеделски производители. 
 

II. Цели, които се поставят с предлаганата Наредба за 
стопанисване, управление и предоставяне за ползване на 
общински пасища и мери на територията на община Крушари. 

- Привеждане на подзаконовото законодателство  в съответствие с 
националното законодателство в областта на управлението, 
стопанисването и разпореждането  с общинския поземлен фонд – пасища и 
мери; 

- Детайлизиране и прецизиране на общинската нормативна уредба с оглед 
максимално задоволяване на обществения интерес; 

- Увеличаване на общинските приходи чрез създаване на условия за 
пълноценно управление на общинската собственост; 
 
III. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба за 

стопанисване, управление и предоставяне за ползване на 
общински пасища и мери на територията на община Крушари. 

- Актуализирано  общинското законодателство, което  отговаря, както  на 
потребностите на крайните ползватели, така и на всички представители на 
общността в Община Крушари; 

- Справедлива разпределение на пасищата и мерите от Общинския поземлен 
фонд с цел задоволяване на нуждите на собственици на пасищни животни; 

- Създадени условия за опазване на земеделските земи – пасища и мери, 
чрез прилагане на нови екологични практики; 

- Предотвратяване разораването на пасища и мери и опазване на природните 
местообитания и местообитанията на видовете в защитените зони; 

- Увеличени местни приходи; 
- Повишени възможности пред животновъди и земеделските производители 
за добавяне на стойност към основната им производствена дейност;   

 
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на нова 

Наредба  за стопанисване, управление и предоставяне за 
ползване на общински пасища и мери на територията на община 
Крушари. 

За прилагането на новата Наредба №7 няма да се разходват финансови средства. 
 



V. Анализ на правото на ЕС 
Предлаганият проект за Наредба  за стопанисване, управление и предоставяне за 
ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари е 
изготвена във връзка с направените съществени промени в ЗСПЗЗ, и като 
подзаконов нормативен акт съдържа текстове, които пряко кореспондират с 
Директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и разпоредбите 
на Европейската харта за местно самоуправление.  
 
В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 
проектът на Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за 
ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари е 
публикуван на официалната интернет страница на община Крушари. 
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