ПРОТОКОЛ №7
Решение № 62
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 11.03.2016г.
На основание Заповед ОА –АК - 107/01.03.2016 год. на Областния управител, във
връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
37и, ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, с 12 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 :
Общински съвет Струмяни реши:
Приема повторно Решение № 51, от проведено извънредно заседание на 19.02.2016
година на Общински съвет Струмяни, а именно:
1.Одобрява списък с имотите, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и
ливади на територията на Община Струмяни, за стопанската 2016/2017г., съгласно
Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3.
2. Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и
ливади в община Струмяни за стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение №
4.
3. Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията
на Община Струмяни за стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение № 5.
4. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване от общинския поземлен фонд под наем или аренда на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна на БАБХ, съобразно броя на
вида на регистрираните животни.
5. Одобрява цена за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на
пасища, мери - 6,00 лв./дка и за ливади - 7 лв./дка за землищата на територията на
Община Струмяни, а именно: Вракуповица, Велющец, Горна Крушица, Гореме, Горна
Рибница, Драката, Добри Лаки, Игралище, Илинденци, Клепало, Колибите, Кърпелево,
Махалата, Микрево, Никудин Палат, Раздол, Седелец, Цапарево, Каменица,
определена по пазарен механизъм, изготвена от инж. Христина Стоева оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, притежаваща сертификат № № 810100452 от
11.02.2015 година вписана в КНОБ.
6. Упълномощава Кмета на община Струмяни за стопанската 2016/2017 година
да сключи с земеделските стопани договорите за отдаване под наем на пасища, мерите
и ливади за срок до пет стопанска години, като всеки животновъд е длъжен да
представи списък с броя на притежаваните от него регистрирани селскостопански
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животни, като същият бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното
място.
Приложение:
1. Списък на пасища, мери на територията на Община Струмяни, съгласно
Приложение № 1
2. Списък на пасища с храсти на територията на Община Струмяни, съгласно
Приложение № 2
3. Списък на ливади на територията на Община Струмяни, съгласно Приложение
№3
4. Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни, съгласно
Приложение № 4
5. Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Общината,
съгласно Приложение № 5
6. Списък на животновъдите, неразделна част от настоящето решение
7. Оценителки доклад - изготвена от инж. Христина Стоева оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, притежаваща сертификат № 810100452
от 11.02.2015 година вписана в КНОБ.

Решение № 63
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 11.03.2016г.
На основание Заповед ОА –АК - 106/01.03.2016 год. на Областния управител, във
връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с 12 – за ; против – 0 ;
възд.се – 0:

Общински съвет Струмяни реши:
Отменя Решение № 56, от проведено извънредно заседание на 19.02.2016 година на
Общински съвет Струмяни.
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