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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ситово 

ОТНОСНО: Актуализация Наредба за стопанисване, управление и 

предоставяне за ползване на общински мери и пасища на територията на 

Община Ситово /изм.Решение№30/28.03.2013г./ 

Основание : чл .28 от ЗНА 

1.Причини, налагащи приемането на Наредбата: 
С ДВ бр.14 от 20 февруари 2015г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, което налага да се направят изменения и 

допълнения в Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на 

общински мери и пасища на територията на Община Ситово / изм . Решение 

№30/28.03 .2013г./ 

Местния парламент е длъжен да поддържа нормативните актове на общината в 

съответсвие с националното законодателство. Определени процедурни срокове и 

своеобразни органи следва да намерят място в Наредбата, по която да работи общинска 

администрация и заинтересованите страни . 

2.Цели които се поставят: 

Целите ми като вносител на този проект са: Държавната политика за подпомагане на 

селските стопани и тази на животновъдите, следва да се уеднакви по места / по общини/. 
Поддържането на пасищата в добро състояние, включително и екологично равновесие е 

непосилно само за ангажираните общински структури, затова следва да се включат 

земеделци, животновъди и др . Регламентирането на тази процедура на местно ниво става с 

тази Наредба. 

3.Финансови и други средства,необходими за прилагането на новата уредба. 

За изпълнение на актуализацията на Наредбата не се изискват допълнителни 

финансови средства от страна на Общината. Друг е въпроса с човешкия фактор който е 

основен при изпълнение на Наредбата. Пряко ангажираните служители в Общината ще бъдат 

допъЛнително натоварени за изпълнението на отделните процедури, но това е неизбежно при 
всички нови нововъведения. 

4.Очаквани резултати от прилагането,включително финансови, ако има такива. 

Подобряване на състоянието на мерите, пасищата и ливадите на територията на 

общИната. Ангажиране на всички стопани заявили желание за участие в този процес на 
територията на община Ситово . Не на последно място предоставяне на възможност на всеки 

от тях, при изпълнение на определени дейности да бъдат подпомагани от държавата и да 

Получат финансови средства за тях. 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганчто актуализиране на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане 

на отделни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, поради 
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което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието 

на цитирания Закон с правото на Европейския съюз. 

Забележка: Съгласно Чл.26,Ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по проекта.Последните 

могат да бъдат депозирани деловодството на Общинска администрация или изпращани на e
rnail :sitovo@rnail. 

С уважение, 

Кмет на Община 
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