ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от 24.03.2016 г.
от работна среща във връзка с провеждане дискусия относно направените
промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Днес, 24.03.2016 г., от 10.00 ч. в Зала 617 на Областна администрация Русе се
проведе работна среща във връзка с направените промени в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи. На срещата присъстваха представители на общините
в област Русе, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Русе, Областна
дирекция „Земеделие“ Русе, животновъдите в област Русе.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе откри
срещата и приветства всички с добре дошли. Той поясни, че днешната дискусия се
организира по решение от заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите и ще се обсъдят направените промени в
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Даде думата на
присъстващите за мнения и предложения относно отдаването на пасища и мери на
животновъдите.
Думата взе д-р Емилия Христова – представител на ОД на ДФ „Земеделие“ Русе,
която изложи своите виждания по темата и направи следните предложения:
- В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи да бъде създаден нов §, в който да бъдат записани
изключенията при ползването на пасищата и мерите, а именно за тези земеделски
стопани, които към момента имат действащ поет дългосрочен (5 - годишен)
агроекологичен ангажимент по Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013г. т.е. „заварено положение“.
- Да бъде инициирана промяна на Наредба № 11 от 06.04.2009г., касаеща
подаването на доброволни откази от поетите агроекологични ангажименти без санкции
за земеделските стопани, както такава беше направена при завишаване на критериите
по направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите“ през
2015г.;
- За отдаване на пасища и мери да бъдат включени и пчелите като особен вид
животни.
Г-н Станчев благодари на д-р Христова за предложенията и даде думата на
представителите на община Сливо поле.
Г-н Михаил Чиликов направи своите предложения:
1. Във връзка с въведените промени в чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ е разписан редът
за обявяване на пасища, определени от Общинския съвет за общо и индивидуално
ползване, през предстоящата стопанска година. Тези имоти са обект на бъдещо
разпределение по чл. 37и, ал. 4.
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В чл. 37о, ал. 1, т. 1, Законодателят разписва императивна форма за определяне
на пасища за общо и индивидуално ползване чрез решение на Общински съвет.
Виждането им е, че трябва да се уточни цитираното решение точно и при какви
обстоятелства следва да се приеме и в каква хронология, спрямо останалите цитирани
решения на общински съвети. Предложението им е, след окончателното разпределение
от комисиите по чл. 37и, ал. 6, предоставените по ползватели имоти със съответните им
пазарни наемни цени да се утвърдят именно с това решение на Общинския съвет, като
се гласуват и съответните права за ползване;
2. В чл. 37о, ал. 4, Законодателят за пореден път разписва императивна норма
за актуализация на ползването и предоставянето на пасища. Виждането им е, че е
налице частично дублиране с чл. 37о, ал. 1, т. 1, което внася известна неяснота по
прилагането на нормите в този член от Закона. Смятат, че е излишна тази норма, освен
ако Законодателят не доуточни и не разпише допълнителни реквизити или
обстоятелства за прилагането й.
По отношение на промените в ЗСПЗЗ, в частност въведеният нов член 37м,
Община Сливо поле има следното предложение по ал. 4, т. 1:
Нормата регламентира действията, които следва да се приемат от Кмета на
Общината, след приключване на проверките по реда на този член. Регламентира се
редуциране на ползваните площи от ползвател, за който е налице намаление на
животинските единици с над 30% спрямо момента на сключване на договора за наем
или аренда. Предложението им е да се прилага цитираната норма от Закона само в
случаи, когато за даденото землище е налице недостиг на площи за последващо
разпределение на база подадени заявления по чл. 37и, ал. 5 до 10 март за съответната
година. Виждането им по това предложение е първо да се разгледа наличие на
заявления от животновъди за даденото землище и ако има нужда от още площи да се
приложи чл. 37м, ал. 4, т. 1 до вместване в нормите по чл. 37и, ал. 4. Тук комисията
следва да има регулираща роля по отношение на това до колко са нуждите от още
пасища за бъдещо разпределение. Мотивите им са, че не е нужно да се прилага тази
норма, ако има излишни площи в землището и ако няма нужда от такива за бъдещо
разпределение.
Г-н Станчев благодари на г-н Чиликов за така направените предложения и даде
думата на г-жа Фучиджи – представител на Община Русе
Г-жа Фучиджи изнесе следната информация:
1. Определяне на цените „по пазарен механизъм“. Това означава, че за всеки
разпределен имот трябва да се отиде на място и независим оценител да прецени,
съобразно законовите изисквания, каква трябва да бъде наемната цена. Това е процес,
който отнема излишно време и средства. Предложението им е да се върне законовата
разпоредба и определянето на размера на наемната цена да се извършва съобразно
средното рентно плащане за съответното землище;
2.
Да се въведе изискване лицата, които кандидатстват за пасища, мери,
ливади да посочват номера на конкретните имоти, които искат да ползват. В противен
случай, а и често срещана практика е, комисията, която извършва разпределение за
индивидуално ползване да предостави имоти, които се намират в срещуположен край
на землището;
3. Предполага се, че допълването на имоти от съседно землище и
съседна община, когато разпределените в землището, където е регистриран
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животновъдния обект, не достигат, е внесено в ЗСПЗЗ с идеята тези имоти да граничат
непосредствено с разпределените на конкретното лице имоти. В противен случай, този
вид допълнително разпределение се оказва абсолютно неизползваем. Придвижването
на добитъка за паша в съседно землище или община е непрактично, а често и доста
рисковано начинание.
След проведената дискусия, г-н Станчев предложи на присъстващите следното
решение:
1. Да се изготви писмо до Министъра на земеделието и храните и
Парламентарната група в сферата на земеделието и храните, в което да бъдат описани
дискутираните предложения относно измененията с ДВ бр. 100/18.12.2015 г. в режима
на ползване на пасищата.
Срок: 01.04.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе.

Поради изчерпване на дневния ред, работната среща беше закрита от г-н
Станчев.
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