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Приложение № 6 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 
 

 на Община Алфатар за 2018 година 
 

І. ОСНОВАНИЕ 

Годишният план за паша на Община Алфатар за 2018 г. е разработен на 

основание чл. 37о, ал. 4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) и в съответствие с Правилата за ползване на мерите и пасищата на 

територията на Община Алфатар. 

 

II. ОБХВАТ  

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от 

Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Алфатар, като 

определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за 

индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на 

територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

III. ЦЕЛ  

Целта на плана е да се регламентира редът за ползването и добро стопанисване 

на мерите и пасищата - общинска собственост; чрез спазването на добри 

селскостопански практики да се повиши положителното въздействие върху околната 

среда. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  

1. Общината e длъжна:  

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и 

пасища на собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната 

система на БАБХ, които са заявили, че желаят да поддържат мерите и пасищата в 

добро земеделско и екологично състояние и са сключили договори за индивидуално 

ползване. 

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави такива в 

съседно землище.  

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

добро стопанисване на пасищата и мерите, включително да осъществява контрол при 

навлизане на животни в земеделски имоти и дворни места, нанасяне на щети на 

посевите и замърсяване на улици и зелени площи за обществено ползване в границите 

на населените места. 

1.4. Да изготви маршрут за движение на животните от адреса, на който е 

регистриран животновъдния обект по най-краткия път през населеното място до 

определеното пасище. При изготвяне на маршрут се иска становище от кмета или 

кметския наместник на населеното място с цел опазване чистотата на населените места 

и/или се извършва анкетиране на гражданите, които са засегнати от предлагания 

маршрут. 

1.5. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища на 

собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на 
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БАБХ, които нямат сключени договори за индивидуално ползване, но ще извършват 

паша в общинските пасища и мери, определени за общо ползване. И в този случай 

общината е задължена да осъществява контрол по т.1.3. от настоящите правила. 

 

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 

2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на пасища и мери, 

включително и увеличената наемна цена, в съответствие с официалния индекс на 

инфлация на потребителските цени за годината, определен от НСИ 

2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване 

единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни. 

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина 

на трайно ползване на имотите;  

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 

дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 

групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското 

имущество;  

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата, да не 

допускат едновременно струпване на големи стада с животни на едно и също място за 

едновременно пашуване и за водопой. 

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, 

строителни, промишлени и др. отпадъци;  

2.7. При ползването на мерите и  пасищата е необходимо да се спазват условията 

за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно 

Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122 от 

23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните, подробно разписани в Правилата 

за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Алфатар. 

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни като 

извършват задължителните ваксинации и обезпаразитяване, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити;  

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000 - режимът на дейности  в защитена 

местност „Лудогорие” (Код в регистъра: BG0002062) и защитена местност „Хърсовска 

река”(Код в регистъра: BG0002039), категория: ЗЗ по директивата за птиците, ако 

имотът който им е представен попада в защитената местност: 

2.9.1.Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;  

2.9.2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и 

превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

2.9.3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади; 

2.9.4. Забранява се използването на неселективни средства за борба с 

вредителите в селското стопанство; 

2.9.5. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с 

бързодвижеща се техника и преди 15 юли. 

 2.10. Да ползват като прокари за животните до местата за паша и водопой 

имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;  

2.12. Да не осъществява и да не разрешава преминаване и движение с моторни 

превозни средства на предоставените им имоти „пасища и мери”; 

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия за осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища. Да участват в гасенето на възникнали пожари. 
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2.14. Ползвателите на мери и пасища нямат право да изграждат в предоставените 

им за ползване пасища, мери и ливади временни постройки без знанието и съгласието 

на общината, освен в изрично разрешени случаи.  

2.15. Собствениците на животновъдни обекти, които имат сключени договори за 

индивидуално ползване на пасища и мери могат да изграждат своя сметка електро 

пастири, с които да ограничат периметъра за паша и да предотвратяване навлизането 

на животни в земеделски земи с посеви.  

2.16. Ползвателите на мери и пасища са задължени да опазват от увреждане 

земеделските култури в имоти, граничещи с пасищата и/или разположени, в съседство 

с пътя за извеждане на животните на паша. 

2.17. Ползвателите на мери и пасища са задължени да опазват чистотата в 

населените места на общината като не допускат свободно движение на животните и 

паша в границите на населени места в: частни дворове и градини; зелени площи и 

паркове за обществено ползване. При извеждане на животните по улици в границите на 

населените места, по определения маршрут от общината, собствениците на 

животновъдни обекти са задължени да почистват отпадните продукти от животните.  

2.18. Собствениците на животновъдни обекти, да осигурят необходимите мерки 

срещу навлизане на селскостопански животни в земеделски земи с посеви и нанасяне 

на щети на земеделските култури.  

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПЛАНА  

1. Кмет на Община: 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на 

общината, съгласно ЗСПЗЗ. 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури 

и мероприятия в изпълнение изискванията на закона.  

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на 

настоящите правила на територията на съответното кметство /населено място/.  
 

2. Служителите в Дирекция „Специализирана администрация“: 

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

2.2. Информират и подпомагат собствениците на животни в населените места по 

изпълнението на плана. 

2.3. Изготвят договорите за ползване на пасища и мери от ОПФ; 

2.4. Водят регистър на сключените договори, следят сроковете за извършване на 

плащане по договорите и подготвят кореспонденция, проекти на заповеди, свързани 

със спазване на договорните задължения. 
 

3. Кметовете на кметства:  

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и 

пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 

3.2. Предоставят периодична информация на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при 

настъпила промяна.  

3.3. Отговарят за спазването на настоящите правила на територията на 

съответното кметство и в изпълнение на правомощията си - съставят актове на 

нарушителите, които замърсяват чистотата на населените места и/или допускат паша 

на животни в частни имоти и на места за обществено ползване. 
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VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на Годишния план за паша за 2018г. Община Алфатар 

взаимодейства с: ОС „Земеделие”, Кметове по населени места, Ветеринарните лекари, 

сключили договори за обслужване на регистрирани животновъдни обекти, Главен 

експерт „ЗД” в ОДБХТ Силистра, официален ветеринарен лекар, отговарящ за община 

Алфатар; геодезисти и лесовъд. 

 

VІI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:  

 Използване на средствата, които постъпват в бюджета на общината под формата 

на наеми за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд.  

 Постъпили плащания от ДФЗ – Разплащателна агенция по сметките на 

ползвателите, очертали площи, попадащи в слоя „Площи, допустими за подпомагане”  

(ПДП) по Схеми за единно плащане на площ и мерки (Натура 2000).  

 Финансови средства от ЕС - наемателите на пасищата и мери могат да 

кандидатстват по европейски програми и схеми с цел подобряване екологичното 

състояние на ползваните земеделски площи. 

 

 

 Годишният план за паша на Община Алфатар за 2018 година е приет с 

Решение № 313, т.7 по протокол №33/23.02.2018 г. на Общински съвет Алфатар. 

 


