ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
Изх.номер 08-00-142/20.06.2016

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емине Якубова – Заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Предложение за промяна в Приложение № 3, утвърдено с Решение № 15 по протокол
№
6/31.03.2016 г., относно правилата за ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд ,
предоставени за индивидуално ползване от животновъдите на територията на Община Търговище
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 37о, ал. 4, от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от
общия брой на общински съветници, което съдържа: годишен план за паша, задължения на общината и на
ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите и дава съгласие за предоставянето им за
общо и за индивидуално ползване.
След направеното разпределение на пасищата и мерите част от животновъдите са решили да се
възползват от правото си на индивидуално ползване на наетите от тях площи - да бъдат оградени, както е
разписано в Приложение № 3, правила за ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд,
утвърдено с Решение № 15 по протокол № 6/31.03.2016 г.,
Промяната, която се предлага е относно възникнало остро напрежение сред животновъдите в селата
Дългач и Стража, породено от възможността, предоставена при индивидуалното ползване за ограждане,
изцяло или частично, след осигуряване на достъп до останалите пасища, водоизточници и места за
пладнуване на животните, на наетите от животновъдите имоти - пасища, мери и ливади и създалата се
невъзможност за използването им от стопаните, притежаващи по 1-2 бр. пасищни животни.
Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,
Общински съвет Търговище:
1. Изменя т. 6 в Приложение № 3, от ІІ, „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД” както следва: „Пасищата, мерите и ливадите,
отдадени под наем за 5 години да не се ограждат и да се ползват само от животновъди с регистрирани
пасищни животни в интегрираната система на БАБХ и платена общинска такса за ползване в срок до 31
март на всяка година”.
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