ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ
П Р О Т О К О Л
№ 29
Общински съвет – Търговище на 28.12.2009 год. от 17.00 ч. в Зала “Христо
Самсаров” на Община Търговище проведе заседание.
Инж. Николай Даскалов - председател на ОбС на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 17, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище
откри заседанието.
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха 25 и отсъстваха 8, а именно:
Вели Кесим, Джейлян Тахирова, Емил Димитров, Милко Никодимов, Милчо Марков,
Нергюл Алиева, Таню Танев и Христо Христов.
На заседанието присъстваха: Стоян Станчев, Димитрина Петкова, Румяна Атанасова
– заместник кметове, Валери Симеонов – секретар, Димитър Господинов, Дияна Габровска директори на дирекции към общината, Румяна Савова, Рая Матева, Светослава Русева,
журналисти.
С 25 гласа “ЗА” беше приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане
на земеделските производители
Докл.: инж. Тошко Райчев – общински съветник
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Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Дарин Иванов Димитров
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
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Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
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Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
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С 24 гласа “за” и 1 “не гласува” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №1
1.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Търговище дава съгласие за предоставяне на всички общински мери и пасища за общо ползване
на животновъди и техни сдружения, които отглеждат пасищни животни. Предоставянето на
мерите и пасищата се извършва в съответствие с обезпечеността на животинска единица по
населени места. /Приложение 1/.
2.Дава съгласие в населените места, в които обезпечеността на животинска единица в
съответствие с национален стандарт 4.1 е над норматива от 5,000 дка, оставащите мери и
пасища да се ползват от животновъдите по желание и след заплащане на таксата.
3.В селата Бистра, Вардун, Голямо Соколово, Драгановец, Кръшно, Макариополско,
Маково, и Овчарово мерите да се ползват от сдруженията, регистрирани през 2007 и 2008г.
4.Сдружение „Еврофермер-2008” да продължи да стопанисва част от мерите в Алваново,
Александрово, Божурка, Буйново, Буховци, кв. „Бряг”, Васил Левски, Горна Кабда, Давидово,
Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Лиляк, Ловец, Момино, Мировец, Острец, Пайдушко,
Подгорица, Пробуда, Пресиян, Преселец, Пресяк, Певец, Ралица, Росина, Руец, Съединение,
Стража, Твърдинци и Цветница.
5.Животновъдите, които не са членове на сдруженията, да ползват общинските мери и
пасища самостоятелно.
6.Приема „Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата” /Приложение 2/.
Приложение №1
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С МЕРИ И ПАСИЩА ЗА ЖИВОТИНСКА ЕДИНИЦА В ОБЩИНА
ТЪРГОВИЩЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
1.Алваново
52,85 ж. ед. х 5,000 дка – 264,250 дка
допълнителни – 781,670 дка
2.Александрово
47,00 ж. ед. х 5,000 дка – 235,000 дка
Допълнителни 111,000 дка
3.Баячево
183,40 ж. ед. х 2,986 дка – 547,670
4.Бистра
52,85 ж. ед. х 5,000 дка – 264,250 дка
допълнителни – 400,200 дка
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5.Братово
104,20 ж. ед. х 5,000 дка – 521,000 дка
допълнителни – 710,950 дка
6.Божурка
289,25 ж. ед. х 1,961 дка – 567,360
7.Буйново
90,10 ж. ед. х 5,000 дка – 450,500 дка
допълнителни – 1055,580 дка
8.Буховци
93,20 ж. ед. х 5,000 дка – 466,000 дка
допълнителни – 351,110 дка
9.В.Левски
325,85 ж. ед. х 1,278 дка – 416,550 дка
10.Вардун
170,50 ж. ед. х 2,168 дка – 369,780 дка
11.Г. Ново
131,65 ж. ед. х 3,167 дка – 417,020 дка
12.Г. Кабда
5,25 ж. ед. х 5,000 дка – 26,250 дка
допълнителни – 176,410 дка
13.Давидово
99,15 ж. ед. х 5,000 дка – 495,750 дка
допълнителни – 258,410 дка
14.Дралфа
218,60 ж. ед. х 1,794 – 392,260 дка
15.Дългач
166,60 ж. ед. х 3,059 дка – 509,770 дка
16.Здравец
35,10 ж. ед х 5,000 дка – 175,500 дка
допълнителни – 122,240 дка
17.Копрец
56,65 ж. ед. х 5,000 дка – 283,250 дка
допълнителни – 78,830 дка
18.Кошничари
62,65 ж. ед. х 2,757 дка – 172,750 дка
19.Кръшно
91,30 ж. ед. х 3,924 дка – 358,270 дка
20. Кралево
219,15 ж. ед. х 0,370 дка – 81,163 дка
21.Лиляк
244,40 ж. ед. х 4,521 – 1105,050 дка
22.Ловец
96,30 ж. ед. х 4,833 дка – 465,460 дка
23.Момино
268,25 ж. ед. х 0,915 дка – 245,450 дка
24.Миладиновци
165,95 ж. ед х 1,646 дка – 273,280 дка
25.Мировец
73,35 ж. ед. х 5,000 дка – 366,750 дка
допълнителни – 508,720 дка
26.Овчарово
161,95 ж. ед. х 3,149 дка – 510,080 дка
27.Надарево
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233,60 ж. ед. х 3.600 дка – 841,150
28.Осен
53,20 ж. ед. х 5,000 дка – 266,000 дка
допълнителни 192,000 дка
28.Острец
150,30 ж. ед. х 2,717 - 408,500 дка
29.Пайдушко
192,80 ж. ед. х 5,000 дка – 964,000 дка
допълнителни – 690,920 дка
30 Певец
67,10 ж. ед. х.5,000 дка – 335,500 дка
допълнителни – 401,950 дка
31.Подгорица
76,65 ж. ед. х 5,000 дка – 383,250 дка
допълнителни – 301,680 дка
32.Преселец
176,70 ж. ед. х 1,961 дка – 346,520 дка
32.Пресиян
86,45 ж. ед. х 5,000 дка – 432,250 дка
допълнителни – 583,250 дка
33.Пресяк
203,30 ж. ед. х 3,375 дка – 686,140 дка
34.Пробуда
54,80 ж. ед. х 5,000 дка – 274,000 дка
допълнителни – 84,150 дка
35.Пролаз
80,35 ж. ед. х 1,302 дка – 104,640 дка
36.Ралица
36,90 ж. ед. х 5,000 дка – 184,500 дка
допълнителни – 792,610 дка
37.Росина
41,55 ж. ед. х 5,000 дка – 207,750 дка
допълнителни 86,890 дка
38.Руец
82,24 ж. ед. х 5,000 дка – 411,200 дка
допълнителни – 586,260 дка
39.Стража
115,50 ж. ед. х 2,124 дка – 245,350 дка
40.Съединение
336,77 ж. ед. х 3,720 дка – 1253,010 дка
41.Цветница
16,85 ж. ед х 5,000 дка – 84,250 дка
допълнителни – 186,090 дка
42.Черковна
29,00 ж. ед. х 5,000 дка – 145,000 дка
допълнителни – 40,000 дка
43.Твърдинци
137,90 ж. ед. х 4,620 дка – 637,760 дка
45.Търновца
179,44 ж. ед. х 1,454 дка – 261,080 дка
44.Разбойна – землище Търговище
13,45 ж. ед. х 5,000 дка – 67,250 дка
допълнителни – 56,000 дка
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45. кв. „Бряг”
158,94 ж. ед. х 4,176дка – 663,800 дка
46. кв. „Въбел”
170,60 ж. ед. х 2,960 – 505,000 дка
В селата Бистра, Вардун, Голямо Соколово, Драгановец, Кръшно, Макариополско,
Маково и Овчарово мери отново ще ползват от сдруженията, регистрирани през 2007 и
2008г. Сдружение „Еврофермер-2008” ще продължи да стопанисва част от мерите в
Алваново, Александрово, Божурка, Буйново, Буховци, кв. „Бряг”, Васил Левски, Горна
Кабда, Давидово, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Лиляк, Ловец, Момино, Мировец,
Острец, Пайдушко, Подгорица, Пробуда, Пресиян, Преселец, Пресяк, Певец, Ралица,
Росина, Руец, Съединение, Стража, Твърдинци и Цветница.
Приложение №2
Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата
І. Ползвателите на мери и пасища - общинска собственост са длъжни:
1. Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване
единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни.
2. Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички регистрирани
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, за които е заплатена такса за
ползване. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им.
3. Задължително да почистват мерите и пасищата от нежелана растителност,
освен ако растителността е важна за защита на водите, почвата и биоразнообразието,
битови отпадъци и др.;
Нежелана растителност е дървесна и/или храстовидна растителност с височина над 50 см
(за клек и хвойна - и под 50 см), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако
растителността е важна за защита на водите, почвата и биоразнообразието;
4. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова
папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./;
5. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;
6. Да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
7. Да не палят сухи треви и храсти в пасището;
8. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и
храстовидна растителност;
9. Препоръчва се пръскането на пасищата с препарати за обезпаразитяване и
наторяването им.
10. Пасищата се ползват след заплащане на таксата.
ІІ. Община Търговище е длъжна:
1. Да предостави мерите и пасищата – общинска собственост за ползване от
желаещите земеделски стопани или техни сдружения, собственици на регистрирани във
ветеринарната служба тревопасни селскостопански животни за паша на същите при
следните условия:
• Да са включени в съответните списъци, изготвени от кметовете и
кметските наместници на населените места в Община Търговище
като желаещи да ползват мери и пасища – общинска собственост;
• В списъците да са вписани броя на притежаваните от тях
регистрирани тревопасни селскостопански животни по видове,
възраст и брой, приравнени към животински единици;
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•

Списъците да бъдат заверени от лицензирания ветеринарен лекар за
населеното място, удостоверяващ регистрацията на съответните
животни.
2. След внасяне на таксата да сключи с животновъдите и техните сдружения
едногодишни договори за ползване на общинските мери и пасища.
3.Да предоставя при поискване заверено от кмета на общината копие на
решението за определяне на ползването на мерите и пасищата, което е правно основание
за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
ІІІ. Кметовете на населени места са длъжни:
1. Да следят за изпълнението на правилата за ползване на общинските мери и
пасища и да не допускат ползването им от животновъди, незаплатили таксата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Николай Даскалов/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Красимира Миланова/
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