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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  37 / 26.01.2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  26.01. 2022 година /сряда/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 13 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно 

: Предоставяне на  общински пасища, мери и ливади. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 

записка. 

    Шаиб Шаиб  - Предлагам за имотите, описани в Приложение № 1 -  цената да е 8.00 лв./ дка 

годишна арендна вноска. 

Предложението бе подложено на гласуване и прието с 13 гласа „ЗА“, „Въздържал се“ – 0, „Против“ 

– 0  

   След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

Гласували  13 – Общински съветници  

 „ЗА” – 13 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков отсъства 

5 Нурхаят Осман отсъства 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов отсъства 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



РЕШЕНИЕ № 221 

26 януари 2022 год. 

 

В изпълнение нормата на чл.37 И, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи / ЗСПЗЗ / Общинският съвет  трябва да определи свободните Пасища, мери и ливади за 

ползване от  животновъдите. Разпоредбите на цитирания закон изискват да се определи и 

годишната арендна вноска. На територията на Общината пасищата и мерите повечето са публична 

общинска собственост. Към настоящия момент Областна дирекция „Земеделие ” гр. Разград има 

официална информация за средногодишно рентно плащане през стопанската 2020/2021 година, а 

именно: за Пасища – 8,75 лв./дка, за Ливади - 18,00 лв./дка. Като се има предвид, че преди година 

Общината обяви 6464.732 дка Пасища и мери, и 67.436 дка Ливади, като свободни за предоставяне 

на животновъдите, от тях бяха арендувани само 383.647 дка Пасища, мери и ливади. За останалите 

пасища, мери и ливади бяха обявени и проведени 3 бр. публични търгове, в резултат на което бяха 

изтъргувани само 3592.052 дка Пасища, мери и 64.912 дка Ливади. Както всяка година и сега 

останаха имоти без поддръжка. 

 

От приложенията към докладната е видно, че към момента за предоставяне има свободни 

7980.546 дка Пасища, мери и 35.788 дка Ливади. Има опасност дори  в близко бъдеще голяма 

част от имотите да загубят предназначението си. Общината не може да си позволи да отделя 

средства от бюджета за поддържането на Пасищата, мерите и ливадите. С оглед факта, че 

поголовието в Общината намалява се налага да  намалим арендните вноски, с очакване 

животновъдите да кандидатстват за предложените имоти. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и от ЗСПЗЗ, 

чл.86, ал.6 от Наредба № 2, чл.5 от Наредба №15 Общински съвет Лозница,  

 

РЕШИ: 

 

1.Да се предоставят под аренда за  индивидуално ползване  за 6 /шест/ стопански години  Пасища, 

мери и ливади от Общински поземлен фонд  на собственици или ползватели  на животински обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна  система на  

Българска  агенция по безопасност на храните, считано от  01 Октомври 2022 година, при следните 

годишни арендни вноски: 

 
 

1.1. За имотите, описани в Приложение № 1 - 8.00 лв./ дка годишна арендна вноска; 

 

1.2. За имотите, описани в Приложение № 2, които през последните 4 стопански години  са 

свободни -  За първите 2 /две/ стопански години по 1 лв./дка, а за останалите 4 /четири/ 

стопански години по 4.00 лв./дка годишна арендна вноска. 

 

1.3. За имотите /ЛИВАДИ/, описани в Приложение № 3 –При цени от 20.00, 20.00, 6.00, 6.00, 

10.00 лв./ дка годишна арендна вноска. 

 

2. В съответствие с чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ лицата подават заявление по образец, одобрен от 

министъра на земеделието, храните и горите, до Кмета на Общината, в срок до 10 март 2022 година. 

 

3. Кметът на Общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат 

площ по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. 

 

4.Въз основа на Протокола на комисията Кмета на Общината сключва договори за аренда за 6 / 

шест/ стопански години по реда и при условията на чл. 37и, ал. 12 ЗСПЗЗ.  



 

     Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на 

Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

      Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

          Техн. Сътрудник: /п/                                 Председател на ОбС: /п/ 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 


