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Регулиране на собствеността и на промяната на
предназначението на общинските мери и пасища
Необходимост от уточняване
Възможност за установяване на законосъобразна
практика по прилагането на специалния защитен режим
на мерите и пасищата като публична общинска
собственост чрез конкретизирането на забраните за
промяна на начина на трайно ползване в общинските
наредби по чл. 8, ал. 2 от ЗОбС.

Недостатъци на уредбата - Декларираният приоритет на
земеделското ползване се оказва изместен от широко
формулираните изключения за промяна на предназначението на
мерите и пасищата - за инвестиционни проекти свързани със
социалноикономическото развитие на общината
Възможни законодателни промени
1. Изчерпателно посочване на ограниченията в рамките на ЗСПЗЗ
като отпадне възможността те да се разширяват и с разпоредби в
други закони.
2. Ясна регламентация на възможността мерите и пасищата –
публична общинска собственост да се предоставят за
обезщетяване на собствениците на земеделски земи. Според
съдебната практика публичният характер на собствеността
изключва предоставянето им за обезщетяване

Регулиране на разпределението и ползването на
мерите и пасищата
Необходимост от уточняване
• Необходимо е да се въведат стандарти за
разработване правила за ползването на пасищата
и мерите и перспективни планове за паша, които
да отчитат както състоянието на пасищата,
определянето на частите от пасищата за общо и
индивидуално ползване, така и режима на
ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени,
климатични и други физически условия, и на
развитието на животновъдството на територията
на общината;

Регулиране на разпределението и ползването на
мерите и пасищата
• Началните тръжни цени на отдаване на пасищата
и мерите да се определят по региони и съгласно
категорията на пасищата;
• Да се въведе възможност за въвеждане на
гратисен период за подобряване на тревостоя;
• В ЗОС и ЗСПЗЗ да се въведе възможност за делба
на големите физически блокове. Един от
способите е за предоставяне на права за ползване
върху идеални части.
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