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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/28.01.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за Определяне  размера и местоположението на 
мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и 
за индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи 
пасищни животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с НТП - 
ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, 
пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
 

Р Е Ш Е Н И Е №12 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определя пасищата, мерите и 
ливадите за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Белене, както и размера 
и местоположението им, съгласно Приложение №1 на Предложението. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи определя Правила за ползване на имотите 
по т.1, съгласно Приложение №2 на Предложението. 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на имотите по т.1 за общо и 
за индивидуално ползване, приема Годишен план за паша за стопанска 2020-2021 година и 
определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, 
пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Белене, 
съгласно Приложение №3 на Предложението и направените допълнения към него. 
 
Гласували 11 общински съветника: 
 
ЗА - 11 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
ПРИЕМА СЕ 
 

 ОТСЪСТВА: Даниел Тонев и Камелия Веселинова 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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