
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Определяне на пасищата, 

мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване, и определяне на правила за 

ползването им на територията на общината. Приемане на 

годишен план за паша и задължения на общината и 

ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и 

ливадите; даване на съгласие за предоставянето им за 

общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 

г., по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

Докл.: инж. Тодор Милев  – Зам. - Кмет на Община 

Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 169 

 

на ОбС, прието с протокол  № 17 от 26.02.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37и  и  чл.37о  от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.5 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Любимец, 

 

Общински съвет - Любимец  

                                                                     

          Р Е Ш И: 

 

І. Определя за общо ползване по смисъла на § 2д от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ за 

стопанската 2021/2022 година, пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, подробно описани в 

приложение № 1 на настоящото решение. 

ІІ. Определя за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, чрез отдаване под наем, за 

стопанската 2021/2022 година, пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, подробно описани в 

приложение № 2 на настоящото решение. 

ІІІ. Дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от приложение № 2 за 

индивидуално ползване за срок от 5 (пет) стопански години, при годишна наемна цена в размер на: 

      1. За имоти в землището на гр. Любимец – ливади: 22.00 лв/дка, пасища, мери: 10.00 лв/дка; 

      2. За имоти в землището на с. Лозен – ливади: 20.00 лв/дка, пасища, мери: 12.00 лв/дка; 

      3. За имоти в землището на с. Белица – ливади: 22.00 лв/дка, пасища, мери: 12.00 лв/дка; 

      4. За имоти в землището на с. Георги Добрево – ливади: 11.00 лв/дка, пасища, мери: 11.00 

лв/дка; 

      5. За имоти в землището на с. Йерусалимово – ливади: 11.00 лв/дка, пасища, мери: 11.00 

лв/дка; 

      6. За имоти в землището на с. Оряхово – ливади: 13.00 лв/дка, пасища, мери: 13.00 лв/дка; 

      7. За имоти в землището на с. Васково – ливади: 12.00 лв/дка, пасища, мери: 12.00 лв/дка. 

      8. За имоти в землището на с. Малко градище – ливади: 20.00 лв/дка, пасища, мери: 11.00 

лв/дка; 

      9. За имоти в землището на с. Вълче поле – ливади: 12.00 лв/дка, пасища, мери: 12.00 лв/дка; 



      10. За имоти в землището на с. Дъбовец – ливади: 12.00 лв/дка, пасища, мери: 12.00 лв/дка; 

ІV. Определените годишни наемни цени в т. ІІІ от настоящото решение, да бъдат начални цени 

при отдаването под наем чрез търг на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по реда на чл. 37и, ал.13 

и ал.14 от ЗСПЗЗ. 

V. Определя правила за ползването на общинските пасища, мери и ливади – приложение № 3  на 

настоящото решение. 

VІ. Приема годишен план за паша на територията на Община Любимец, за стопанската 2021/2022 

година – приложение № 4  на настоящото решение. 

VІІ. Приема задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и 

ливадите – приложение № 5  на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                              / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


