
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 171 

               от 23.02.2017 година 

за: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община 
Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година,
правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша. 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, ал.4 и ал.12, чл.37о от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1, предложение второ от
Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет гр.Първомай 

    Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване
общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община 
Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, 
неразделна част от настоящото решение, а именно: 

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 6 землища,  с 
категории;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване. 

3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, 
мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част 
от настоящото решение. 

4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на 
територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо 
неразделна част от настоящото решение. 

5.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, 
определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от 
независим оценител, както следва: 

5.1.1. За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка 
5.1.2. За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка 
      ливади в размер на 8,40 лв./дка  
5.1.3. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка 
      ливади в размер на 8,50 лв./дка  
5.1.4. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка 
      ливади в размер на 10,40 лв./дка  
5.1.5. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка 
5.1.6. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка 



5.2. Определя наемна цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, 
определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от 
независим оценител, както следва: 

5.2.1. За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка 
5.2.2. За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка 
      ливади в размер на 8,40 лв./дка  
5.2.3. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка 
      ливади в размер на 8,50 лв./дка  
5.2.4. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка 
      ливади в размер на 10,40 лв./дка  
5.2.5. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка 
5.2.6. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка 

6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади: 
6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват 

договори за наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда 
на чл.24, ал.2 и чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, 
когато се предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.  

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално 
ползване, не могат да се преотдават на трети лица. 

6.3. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд да се 
проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално 
ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.  

Мотиви: Настоящето решение се приема с цел използване на общинските пасища, 
мери и ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците 
или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние. 

Общ брой общински съветници – 21 
Присъствали: 20 
Гласували:     За – 20 
  Против – няма 
  Въздържали се – няма 

ДЕЧКО ПЕТКОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


