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На основание с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, във връзка с Решение № 414, т.1.2. по протокол №048/27.02.2019 г. на Общински съвет 

Алфатар за определяне на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за общо ползване 

през 2019 г. 

 

ОБЩИНА АЛФАТАР  

 

 

 

1.Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, определени за общо ползване в 

землищата на населените места на Община Алфатар, съгласно чл.37и, ал.3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно списък Приложение № 2. 

2. Животновъдите /вкл.обединения на животновъди, осъществяващи паша на селскостопански 

животни в общи стада/, които желаят да използват пасищата, определени за общо ползване трябва 

да подадат заявление до кмета на общината и да заплатят административна такса за издаване на 

позволително за паша в размер на 10,00 лева /за брой пасище/. 
 

3. Кметът на общината издава заповед на животновъдите или на техни обединения, получили 

позволително за паша,  за определяне на маршрут за движение на стадата в границите на 

населените места до определеното пасище, който е задължителен за изпълнение. 
 

4.Животновъдите, които използват пасища от ОПФ на община Алфатар са задължени да 

спазват правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Алфатар, приети с 

Решение № 414, т.6 по протокол №048/27.02.2019 г. на Общински съвет Алфатар, Приложение № 

5. 
 

5.Животновъдите, които ползват пасища от ОПФ на община Алфатар са задължени да спазват 

годишния план за паша на Община Алфатар за 2019 г., приет с Решение № 414, т.7 по протокол 

№048/27.02.2019 г. на Общински съвет Алфатар, Приложение № 6. 
  

6.Обявата да се постави на табла за информация пред кметствата във всички населени места и 

да се публикува на сайта на община Алфатар на адрес: www.alfatar.egov.bg 

 

 

 
 ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

 Кмет на община Алфатар 

  

     О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,         О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А                   
 

7570, гр. Алфатар, ул.Йордан Петров № 6 
факс: 086/ 811 646, тел.централа: 086/ 811 610 

 
 

http://www.alfatar.egov.bg/

