ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУХИНДОЛ
Препис – извлечение от Решение № 414
на протокол № 57 от 21.02.2011 год.
на Общински съвет Сухиндол

РЕШЕНИЕ
№ 414
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37о, ал. 1 и чл. 37п, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, чл. 17, ал.1, т.1 и чл.
18, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване
на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол, в
изпълнение на Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията
на община Сухиндол и на чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение №
РД-02-03-464/16.02.2010 г. на кмета на общината, Общински съвет Сухиндол
реши:
1. Дава съгласие да се предоставят мери и пасища – общинска собственост за

отдаване под наем за общо и за индивидуално ползване, на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на общината, или
на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние;
2. На земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, предоставянето
на мери и пасища да бъде съобразно броя и вида на животните в
минимален размер, както следва:
• за 1 бр. говеда и биволи
- от 6 до 8 дка;
• за 1 бр. кон, магаре, катър
- от 4 до 5 дка;
• за 1 бр. теле, малаче
- 3 дка;
• за 1 бр. коза, овца
- от 2 до 4 дка;
3. Общите площи за предоставяне на мери и пасища по землища на

територията на общината са:
• Землище Сухиндол
• Землище с. Бяла река
• Землище с. Горско Калугерово
• Землище с. Горско Косово
• Землище с. Коевци

- 6 282 дка;
- 1 176 дка;
- 2 046 дка;
- 1 686 дка;
- 3 458 дка;

• Землище с. Красно Градище
Общо:

- 1 462 дка
16 110 дка

4. Срокът за отдаване под наем на мери и пасища – общинска собственост на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро екологично състояние е 5
години. По искане на наемателя договорът може да се сключи и за пократък срок.
5. Определя размер на таксата за ползване на общинските мери и пасища в
размер на 1,20 (един лв и 20 ст.) на дка, която да се заплаща до края на м.
февруари на следващата календарна година – за предходната.
6. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за наем на мери и
пасища – общинска собственост с физически и юридически лица без
данъчни и друг вид задължения към община Сухиндол.
Гласували: 10; „за” – , „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.
Гласували поименно:
Дарина Попова – „за”;
Калин Илиев – „за”;
Росен Трифонов – „за”;
Сергей Тосунов – „за”;
Илияна Христова – „за”;
Диана Костадинова – „за”;
Бисерка Карагерова – „за”;
Първолета Желязкова – „за”;
Емил Бончев – „за”;
Стефан Радоев – „за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /п/ инж.ЕМИЛ БОНЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/ Е.Цивнева/

