Общински съвет Т Р Ъ Н
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел.07731/2356;2121; факс 07731 / 2121; 2261
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 10
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ТРЪН ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА
31.01.2018г. – ПРОТОКОЛ №1

ОТНОСНО: Определяне на имоти с НТП
пасища, мери и ливади за общо ползване и за
индивидуално ползване за община Трън по реда
на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на
чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от
ЗСПЗЗ, Общинският съвет Трън приема списъка на пасища, мери и ливади за
общината по землища за общо и индивидуално ползване.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 13 и ал.
14 от
ЗСПЗЗ, дава съгласие и възлага на кмета на община Трън останалите
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, след провеждане на
процедурите по чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ , да се отдават под наем чрез търг, в който да
се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
3. Дава съгласие и възлага на кмета на община Трън останалите след
провеждане на търга по т. 2 свободни пасища, мери и ливади да се отдават чрез търг
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
4. За търговете по т. 2 и 3 определя:
- вид на търга: публичен търг с явно наддаване;
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- срока на договорите: една стопанска година 2017/2018;
- начална тръжна цена: цената, определена по решение №34/26.03.2015г.на ОбС
Трън.

Приложение: Списък на мери, пасища, ливади по землища в общината за
общо и индивидуално ползване.
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