
 
 

 

 

 

 

МОТИВИ 
за приемане на нова НАРЕДБА за стопанисване, управление на 

земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”  

на територията на община Алфатар 
 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредбата: 

С приетите изменения в Закона за собствеността и ползване на земеделските 

земи(ЗСПЗЗ), Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ е необходимо да се приемат адекватни 

действия за привеждане на подзаконовите нормативни актове, които са свързани с 

прилагането и изпълнението на текстовете от посоченото по-горе законодателството. 

Община Алфатар има приета Наредба за стопанисване, управление и спазване на 

договорните задължения на земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” 

приета с Решение № 30 от 29.02.2008 г. 

 

Необходимостта от изработване и приемане на нова НАРЕДБА за стопанисване, 

управление на земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” на територията на 

община Алфатар произтича от обстоятелството, че: 

- правата и задълженията на физическите и юридическите лица - собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в 

населените места на територията на общината, са регламентирани само частично в сега 

действащата Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения 

на земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” приета с Решение№ 30 от 

29.02.2008 г.; 

- Последните промени в ЗСПЗЗ във връзка с общото/колективно и 

индивидуално ползване, хронологията на разпределяне и отдаване под наем и аренда не са 

отразени в сега действащата Наредба; 

- Открит стои въпроса с разораните пасища преди възстановяване на имотите 

по НТП като пасище мера; 

- Намаляване броя на животните в общината като цяло; 

- Намалено е и ползването на пасищата, което достига до 40% от цялата площ; 

- Постепенно в някои от пасищата се увеличава дървесната и храстовидна 

растителност, което ограничава ползването им за паша и е пречка при кандидатстване за 

подпомагане по схемите за директни плащания съгласно чл.38а, ал.1 от за подпомагане на 

земеделските производители(ЗПЗП). 

- Това е основната причина да бъде изработен настоящият проект за НАРЕДБА 

за стопанисване, управление на земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” на 

територията на община Алфатар. 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба: 

 С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели: 

- регламентиране на реда, начина и условията за ползване на имотите общинска 

собственост - пасища мери и опазване на същите ; 

- регламентиране на реда и начина за тяхното стопанисване 
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3. Очаквани резултати от приемане на наредбата: 

 Създаване на предпоставки за развитие на животновъдството и увеличаване 

поголовието в общината, в.т ч и заетостта на населението; 

 Рационално използване потенциала на пасищата за задоволяване на 

потребностите на пасищните животни; 

 Поддържане на пасищата на територията на общината в добро санитарно и 

екологично състояние при спазване на екологични норми и противопожарни 

правила; 

 Прилагане и спазване на минималните национални стандарти за прилагане на 

добри селскостопански и екологични условия(Приложение ІІ на 

Регламент(ЕО)73/2009 г. на Съвета от 19 януари 2009 година) 

 Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените 

местообитания. 

 

 4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на настоящата наредба не са необходими финансови средства. 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове: Закон за 

ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД), Правилника за приложение на ЗВМД 

(ППЗВМД), Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), Правилника 

за прилагане на ЗСПЗЗ(ППЗСПЗЗ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Правилника за прилагане на ЗООС(ППЗООС). Закона за общинската собственост(ЗОС). 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата е 

публикуван на интернет страницата на Община Алфатар на 06.07.2015 г. 

www.alfatar.egov.bg  

 

На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на НАРЕДБА за стопанисване, управление на 

земeделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” на територията на община 

Алфатар. 
 

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Алфатар, както и на e-

mail: obshtina_alfatar@abv.bg , в срок от 06.07.2015г. до 20.07.2015г. включително. 
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