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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 2 8

на Столичния общински съвет
от 26.02.2015 година
За предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за
общо или индивидуално ползване.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Определя мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд
(ОПФ) посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от
решението, за предоставяне за общо и индивидуално ползване на
земеделски стопани или техните сдружения.
2. Определя средно годишно рентно плащане за ползване на мери,
пасища и ливади - общинска собственост, съгласно Протокол от 11.08.2014
година на Областна дирекция „Земеделие” - София град. (Приложение
№ 4).
3. Определя дейностите необходими за изготвяне на правила за
ползване на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, както
следва:
1. Изработване на перспективен експлоатационен план за паша;
2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за
индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. Прокарите за придвижване на селскостопански животни до
местата за паша и водопоите;
5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и
пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност,
противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
6. Ветеринарна профилактика;

7. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени
пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
8. Построяване на навеси;
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни
комплекси;
10. Назначаване на охрана;
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други
физически условия, и на развитието на животновъдството на територията
на общината;
12. Изготвяне на карта за ползването на мерите и пасищата по
физически блокове, определени в Системата за идентификация на
земеделските парцели.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 77, точка 42 от дневния
ред, по доклад № СО15-9300-58/24.02.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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