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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 515 

взето с Протокол № 47 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 27.02.2023 година 

 
 
 
          По т.6 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо 
и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година и приемане на правила 
за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садово“ 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14 ал.8 от ЗОС, чл. 37и  и  чл. 37о  от  ЗСПЗЗ 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд  
за общо ползване, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част 
от настоящото решение. 

2. Определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд  
за индивидуално ползване, съгласно Приложение №2, представляващо 
неразделна част от настоящото решение. 

3. Приема Правила за ползването на мерите и пасищата на територията  
на Общината, съгласно Приложение № 3, представляващо неразделна част от 
настоящото решение. 

4. Приема списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, 
регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях животни, 
съгласно Приложение № 4, представляващо неразделна част от настоящото 
решение. 
         5. Приема за справедлива наемната пазарна цена от 12 лева на декар за 
годишно ползване на общински пасища, мери, ливади съгласно експертната 
оценка за определяне на наемната пазарна цена на пасища, мери и ливади от 
ОПФ на Община Садово, представляваща неразделна част от настоящото 
решение. 
         6. Определя се наемна цена за 1 стопанска година за ползване на 1 декар 
пасище, мера и ливада в размер на 12/дванадесет/ лева. 
 



         7. Срокът на договорите за наем на общинските пасища, мери и ливади, 
разпределени за индивидуално ползване, да е 10 стопански години, като 
същият срок може да се намали до 5 стопански години по желание на 
съответния наемател. 

 
 
           По т. 6 се извърши поименно гласуване.  
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА                
 

 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                            /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 


