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ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за 
предоставянето им.  
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК 
по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 
1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет 
Кричим:  

I. Определя пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално 
ползване за землището на община Кричим за стопанската 2020 - 2021 година, 
които са разделени, както следва: Списък на пасищата, мерите и ливадите за 
общо ползване (Приложение № 1) и Списък на пасищата, мерите и ливадите за 
индивидуално ползване (Приложение № 2); 

II. Мерите, пасищата и ливадите за общо ползване да се предоставят 
безплатно на собствениците на животни, отглеждащи ги за задоволяване на 
собствени нужди. 

III. Приема Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на 
територията на Община Кричим (Приложение № 3). 

IV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2020 – 2021 година на 
Община Кричим (Приложение № 4). 

V. Дава съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и 
индивидуално ползване. 

VI. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на 
мерите, пасищата и ливадите, описани подробно в „Годишния план за паша на 
Община Кричим”. 

VII. Одобрява Пазарна оценка, изготвена от независимия оценител - инж. 
Марина Аврамова от гр. Пазарджик, с която са определени пазарни годишни цени 
за отдаване под наем и/или аренда на пасищата, мерите и ливадите, които са за 
1дка, както следва: пасища и мери – 6 лв. и ливади – 15 лв. и определя същите за 
отдаване под наем и/или аренда.  
           VIII. Задължава Кмета на Община Кричим да включи в договорите за 
отдаване под наем и/или арендните договори задълженията на животновъдите, 
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ползвателите на общински мери и пасища, описани в „Годишния план за паша на 
Община Кричим”. 

IX. Упълномощава Кмета на Община Кричим да извърши всички 
последващи законосъобразни действия за изпълнение на настоящото решение. 

Приложения: 
1. Списък на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване (Приложение № 

1);
2. Списък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване 

(Приложение № 2); 
3.   Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на 

община Кричим (Приложение № 3); 
4. Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година на територията на  

община Кричим (Приложение № 4). 
              5.  Пазарна оценка от лицензиран оценител. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и 
т. 8 от ЗМСМА; чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-44/12.02.2020 год. от Кмета на община 
Кричим,  положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ,  и с цел създаване на предпоставки за 
законосъобразно отдаване за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и 
ливадите за стопанската 2020 – 2021 година.   

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


