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ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА 
 

за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения, 

на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1.Настоящата Наредба определя реда и условията за отдаване под наем или аренда на 

земeделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ по НТП/начин на трайно ползване – 

пасища и мери, и контрола по тяхното ползване, стопанисване и спазване на договорните 

задължения. 

Чл.2. Настоящата Наредба определя конкретни правомощия на кмета на община, кметове на 

кметства и кметски наместници в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС), 

Правилника за прилагането му (ППЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 

Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ). 

Чл.3. Предмет на тази наредба са земеделските имоти по смисъла на чл.1 от тази наредба. 

Чл.4. Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за 

състоянието на общинския фонд ”Пасища и мери”и за резултатите от нейното управление. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Чл.5.(1). Разпореждането със земеделските имоти от общинския фонд „Пасища и мери” се 

осъществява съгласно ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи-общинска собственост(НРПУРИВОС), ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ.  

(2) На разпределение между правоимащите подлежи цялата площ на земеделския/те имот/и 

по КВС или част от нея. 

(3) На отдаване под наем или аренда, подлежи цялата площ на земеделския/те имот/и по 

КВС и/или останалата част след разпределение по ал.2 от имота. 

Чл.6. Възпроизводството на пасищата обхваща създаването на нови пасища, рекултивация на 

пасища, извършването на интегрирани мероприятия(агротехнически и растително защитни), 

прилагане на националните стандарти за прилагане на добри селскостопански и екологични 

условия и практики. 

Чл.7. (1)Ползването на пасищата се осъществява с решение на общинския съвет по един от 

следните начини: 

1. Наем или аренда без търг или конкурс; 

2. Чрез търг или конкурс; 

3. Чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия 

и изисквания към ползвателя; 

4. Индивидуално и общо ползване. 

(2) Общинският съвет определя с решение пасищата и мерите от ОПФ за общо и 

индивидуално ползване  

(3) Решението на общинския съвет, списъците на имотите за индивидуално ползване, 

подробно описани по землища, номера, начин на трайно ползване, категории и средните годишни 

рентни плащания за землището или за общината се обявяват в общината и кметствата и се 

публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март. 

Чл.8. Общинският съвет приема годишен план за ползване на земеделските имоти от общинския 

фонд „Пасища и мери”. 

Чл.9. (1).) Пашата в общинския фонд „Пасища и мери” се разрешава с годишно позволително 

издадено от общината, въз основа на годишен план, приет с решение на общинския съвет. 
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(2). Годишно позволително за паша се издава от общината на лица, сключили договор за 

ползване на земите от ОПФ „Пасища и мери” в община Алфатар. 

(3). Годишното позволително за паша в земеделските имоти от общинския фонд ”Пасища и 

мери” е за срок 1(една) стопанска година(01.10 - 30.09. на следващата година). 

(4). Разрешение за ползване на имоти по НТП – пасища, мери се издава на лица 

притежаващи пасищни животни, без сключен договор с общината за ползване на земите от ОПФ 

„Пасища и мери” за паша, които заплащат всяка календарна година(01.01 - 31.12. ...) такса в 

размер, както следва за: 

1. Един кон над 6 месечна възраст, един бивол и едно говедо над две годишна възраст, 

в размер на 5 лева за 1 (един) брой; 

2. Животно от рода на ЕДР(едър рогат добитък) - говедо или бивол на възраст от 6 

месеца до две годишна възраст, в размер на 3 лева за 1 (един) брой; 

3.  Една овца или една коза, в размер на 2 лева за 1 (един) брой; 

4. Подрастващо животно от рода на едър рогат добитък(ЕРД) - говедо или бивол на 

възраст от 2 месеца до 6 месеца, в размер на 2 лева за 1 (един) брой. 

(5). Разрешението по ал.4 се издава от общината на лицата, подали заявление за общо 

ползване на земите от ОПФ „Пасища и мери” за паша, определени в РАЗДЕЛ ІV от тази наредба 

и заплатили посочените в ал.4 такси, в зависимост от вида на притежаваните пасищни животни. 

Чл.10. (1) Общинският съвет приема правила за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и 

земеделско състояние. 

(2). Общинският съвет определя размер за предоставяне за ползване на площи от 

общинския фонд „Пасища и мери” за разпределение между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищно селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани 

на правно основание пасища, мери, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от 

първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория, както следва:  

1. Един кон над 6 месечна възраст, един бивол и едно говедо над две годишна 

възраст, който се равнява на една животинска единица, площ в размер на 10 дка; 

2. Животно от рода на ЕДР(едър рогат добитък) - говедо или бивол на възраст от 6 

месеца до две годишна възраст, което се равнява на 0.6 от животинска единица, площ в размер на 

6 дка; 

3.  Една овца или една коза, която се равнява на 0.15 от животинска единица, площ в 

размер на 1.5 дка; 

4. Подрастващо животно от рода на едър рогат добитък(ЕРД) - говедо или бивол на 

възраст от 2 месеца до 6 месеца, което се равнява на 0.2 от животинска единица, площ в размер на 

2 дка; 

(3). Общинският съвет определя годишен наем за декар за предоставяне за ползване на 

площите от ОПФ „Пасища и мери”, както следва: 

1. за площ разпределена между правоимащите по чл.23 и във връзка с чл.10, ал.2 от тази 

наредба в размер на 4.00 лв.; 

2. за площ отдадена чрез търг между правоимащите по реда на чл.20, ал.3 с начална 

тръжна цена в размер на 6.00 лв.; 

3. за площ отдадена чрез търг по реда на чл.20, ал.4 с начална тръжна цена в размер на 

8.00 лв.; 

(4). Такса за временен престой на животни до 150 дни –лв./декар: - Приложение №3 

(5). Общинският съвет определя критериите за общо и индивидуално ползване на 

пасищата и мерите. 

Чл.11. (1.) Строителство в земеделските имоти от общинския фонд ”Пасища и мери”, без промяна 

на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по ползване на 

пасищата и временен престой на животни до 150 дни(кошари). 

(2). “НАЕМОДАТЕЛЯТ” може да разреши: 

- временен престой на животни до 30 дни; 

- изграждането на (кошари )в земите по чл.1; 
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- изграждането на временна постройка за лагеруване при пасищно отглеждане до 250 

бр.животни от рода на ДРД(дребен рогат добитък) – овце, кози, която е свързана с 

мероприятията по ползване на пасищата 

(3). Такса за изграждане на временната постройка, която включва: склад за инвентар – 

до 20 кв.м; стая за охрана - до 10 кв.м, кошара до 3 кв.м на 1 бр.животно.- приложение №3. 

(4). “НАЕМАТЕЛЯТ” изгражда за своя сметка компостохранилище с обем и размери 

съгласно разрешението на общината. 

Чл.12. (1). Кметовете на кметства и кметските наместници и специализираните органи 

осъществяват контрол за провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в 

земеделските имоти от общинския фонд ”Пасища и мери”. 

(2).Провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в 

земеделските имоти от общинския фонд „Пасища и мери”, се извършва от и за сметка на 

ползватели –сключили договор за ползване на пасищата. 

(3). Провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в 

земеделските имоти от общинския фонд „Пасища и мери”, за които не са сключени договори , се 

извършва от кметовете на кметства и кметските наместници  за сметка  на общината . 

Чл.13. При ползване на пасищата трябва да се прилагат минималните национални стандарти за 

прилагане на добри селскостопански и екологични условия(Приложение ІІ на 

Регламент(ЕО)73/2009 г. на Съвета от 19 януари 2009 година). 

Чл.14. (1). Ползванията от общинския фонд „Пасища и мери” като сено, семена, събиране на 

гъби, билки, горски плодове, други растения, като и други подобни, без ползване на пасището са 

странични ползвания. 

(2). Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при 

условия и ред, указани в писмено позволително. 

(3). Позволително за странични ползвания от общинския фонд „Пасища и мери” се 

издава от общината срещу документ за платена такса. Таксите се заплащат преди издаване на 

позволителното. 

(4). Размерът на таксите за странични ползвания, добити от общинския фонд „Пасища и 

мери” се определя с решение на общинския съвет в размер определен в Тарифата към Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Алфатар(НРПУРИВОС) приета с Решение №165 от Протокол № 21/25.01.2013 г., изм. и 

доп. с Решение № 286/27.12.2013 г. – Приложение №2 

(5). Пчелните семейства не могат да се настаняват върху земеделски имоти от общинския 

фонд „Пасища и мери”. 

Чл.15. (1) Начинът и редът за провеждане на сечите в пасищата или за отсичане на отделните 

дървета в един земеделски имот се определят от общината  

(2) Общината провежда или възлага възобновителни, огледни и санитарни сечи в 

пасищата, с цел устойчиво и многофункционално стопанисване и трайно управление на 

дървесните видове, за запазване, развитие и обогатяване на екосистемата и на биологичното 

разнообразие в тях. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД „ПАСИЩА И МЕРИ” 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.16. (1) Общинският съвет определя с решение, земеделски имоти по НТП - пасища и мери от 

общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем или аренда.  

(2) В решението по ал.1, земеделски имоти се описват по местоположение (землище, 

местност), срок и размер на годишната наемна цена на единица площ.  

(3) Решението по ал.1 се съобщава на населението от кметовете/кметски наместници на 

съответните населени места, чрез писмени обяви, поставени на видно място в сградата на 

общинската администрация, както и в населените места, в чието землище са и се публикува на 

интернет страницата на общината  
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Чл.17.(1). Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд се разпределят между правоимащите 

по чл.23, ал.2, а останалите свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд се обявяват на 

търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани селскостопански животни, 

като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им 

разпределени по определената норма. 

(2). Разпределянето на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд се извършва по 

реда на глава ІІІ, раздел 3 от настоящата наредба. 

(3). Отдаването на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд под наем се 

извършва, по реда на глава ІІІ, раздел 2 от настоящата наредба. 

(4). Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 

на правоимащите и/или лица, които нямат данъчни задължения към община Алфатар, както и за 

земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 

Чл.18.(1). Създава се регистър на лицата ползващи земеделски имоти от общински фонд „Пасища 

и мери”. 

(2). Регистъра на лицата ползващи земеделски имоти от общински фонд”Пасища и мери” 

съдържа: 

1. вписвания на имената на лицата, ползващи земеделски имоти от общински фонд 

„Пасища и мери”; 

2. вписвания на промяна в обстоятелствата на лицата, ползващи земеделски имоти от 

общински фонд „Пасища и мери”. 

(3). Регистърът се съставя и води по образец от определени със Заповед на Кмета на 

общината лица. 

(4). Кметът на общината определя със Заповед редът и начина на водене на регистъра. 

Чл.19. Кандидати за ползване на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” могат 

да бъдат: 

1. собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ; 

2. физически лица, жители на общината - собственици на животни, отглеждани при 

пасищно и оборно пасищно от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ; 

3. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на 

животновъдството в обществена полза на територията на общината. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОТДАВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

ПОД НАЕМ  

Чл.20. (1) Отдаването на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, под наем се извършва, 

чрез публичен търг при условия и по ред, определени от общинския съвет, по реда на глава Седма 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост(НРПУРИВОС). 

(2). След окончателно разпределяне на имотите между правоимащите, кмета на общината 

обявява на подходящо място в сградата на общинската администрация и кметствата списъка на 

земите, които предстои да бъдат отдавани под наем по ал.1. 

(3) В търговете по ал.1 се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Договорите се сключват за една стопанска година  

(4). Останали след провеждането на търга по ал.3 площи се отдават на търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица жители на съответното землище, 

които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по реда на 

чл.20, ал.1. Договорите се сключват за една стопанска година. 

(5). Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината издава мотивирано 

решение(Заповед), с което обявява участника, определен за наемател на земеделския/те имот/и –

пасища, мери. 
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(6). Заповедта на кмета на общината по ал.5 се издава в срок от 5 работни дни от датата 

на протоколите по ал.3 и ал.4 се обявява в сградата на общинската администрация на място, 

достъпно за всички заинтересувани лица и се публикува на интернет страницата на общината  

(7). Заповедта на кмета може да се обжалва в 7-дневен срок от датата на обявлението й. 

Чл.21. (1). Общинският съвет по предложение на кмета на Общината определя маломерни имоти 

с площ до 10,000 декара , които не могат да се обособят в самостоятелни масиви за ползване като 

пасища мери от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без 

провеждане на публичен търг на лица по чл.19, ал.3 от наредбата. 

(2). Заинтересованите лица подават заявление, придружено с удостоверение за липса на 

задължения към Община Алфатар.  

(3)Кметът на общината подписва договор за наем по цени определени в чл.10, ал.3, т.3 от 

наредбата. 

(4) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем за едногодишно 

ползване без търг в други случаи, определени в закон.  

Чл.22. (1)Площи от земеделски имоти от общинския поземлен фонд, които са престанали да 

бъдат пасища мери - разорани, но са възстановени по ЗСПЗЗ на Община Алфатар като пасище 

мера по НТП, могат да се отдават под наем за една година без провеждане на публичен търг на 

съответния ползвател определен със заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" за 

разпределение на масивите граничещи с имотите. 

(2) Кметът на общината подписва договор за наем, по цени определени в чл.78 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост(НРПУРИВОС) на територията на община Алфатар. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИ 

Чл.23. (1) Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд се разпределят между правоимащите. 

(2) Правоимащи са: 

1. собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ; 

2. физически лица, жители на общината - собственици на животни, отглеждани при 

пасищно и оборно пасищно от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ;  

3. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на 

животновъдството в обществена полза на територията на общината. 

(3) Кандидатите по ал.2 подават заявление по образец одобрен от министъра на 

земеделието и храните, до кмета на общината на територията на която е регистриран 

животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок до 10 март/Приложение 

№1/. Към заявлението се прилагат следните документи:  

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено 

пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице; 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото 

лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при 

провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно 

на упълномощено от него лице; 

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд 

"Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ 

по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните./Приложение №4/ 

(4) Извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните 

обекти на територията на общината се предоставя служебно на общината от Министерството на 

земеделието и храните. 

Чл.24. Определените с решение на общински съвет имоти по чл.16 имоти по НТП –мери, пасища, 

пасище с храсти се разпределят между подалите заявление до кмета на община Алфатар 

правоимащи по чл. 23, по цени за декар определени в чл.10, ал.3, т.1 от наредбата. 
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Чл.25. Пасищата и мерите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти или са собственици на селскостопански животни в съответното землище, 

съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

правната възможност за ползване на минимално определени постоянно затревени площи(пасища, 

мери) при пасищно и оборно пасищно отглеждане на животни определени в чл.10, ал.2 от 

наредбата. 

Чл.26. Кметът на общината назначава комисия, в състав от трима до петима редовни членове, 

един от които - правоспособен юрист, и двама резервни членове, която: 

1. разглежда подадените заявления от кандидатите в едно с приложените документи и 

образци;  

2. определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно реда и условията на чл.10, ал.2 

от Наредбата;  

3. разпределя пасищата и мерите на правоимащите лица, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената по реда на т.2 площ. 

Чл.27. (1). Комисията по чл.26 започва своята работа след получаване на списъка и заявленията 

на кандидатите за наемане на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”. 

(2). Комисията провежда избора за определяне на наематели съгласно определените норми в 

настоящата наредба. 

(3). Комисията съставя протокол в срок до 1 май, който е окончателен само при наличие на 

необходимата за всяко правоимащо лице площ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство 

от броя на членовете й.  

(4) Протоколът за окончателното разпределение на имотите по ал. 3 се обявява в кметството и 

се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение площта на 

разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението 

на протокола, освен ако съдът постанови друго. 

Чл.28. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното или в 

съседни землища правоимащото лице подава заявление в срок до 10 юни до комисията по ал.1, 

която предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него 

лице протоколите по ал. 3 и 5 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от 

държавния поземлен фонд. 

Чл.29. При недостиг на площи от пасища и мери от общинския поземлен фонд в землището, 

съгласно заявените, комисията по чл.26 извършва допълнително разпределение в съседно 

землище, което може да се намира в съседна община или област и съставя протокол за 

окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на 

заявените имоти от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл.10, ал.2 от 

Наредбата. 

Чл.30 Протоколът по чл.29 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на 

общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен 

срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът 

разпореди друго.  

Чл.31. Комисията по чл.26 разпределя допълнително необходимата заявена за всеки кандидат по 

чл.23 площ по реда на чл.25 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за 

окончателното разпределение на имотите от общинския поземлен фонд в срок до 1 юли. 

Чл.32. (1) Кметът на общината сключва договори за наем или за аренда за имотите от ОПФ или за 

части от тях въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или 

арендната цена.  

(2). Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в 

общинската служба по земеделие. 

(3) Наемната или арендната цена се увеличава с официалния инфлационен индекс на 

потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

КРИТЕРИИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 
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Чл.33. Кмета на общината определя със заповед, след окончателното разпределяне на пасищата и 

мерите между правоимащите и проведени търгове, имотите за общо и индивидуално ползване на 

пасищата и мерите. 

(1) Общото ползване е за срок от една година. 

(2) Индивидуалното ползване е за срок не по-малък от 5 години и е обвързано със срока 

на договора. 

Чл.34. При общо ползване, ползвателя е длъжен да осигури свободен достъп до пасищата и 

мерите, на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния 

вид и възраст. 

Чл.35. (1)При индивидуално ползване се ограничава достъпа на други тревопасни животни – 

освен тези собственост на наемателя и страничните ползвания по чл.14 на/от пасищата и мерите. 

Единствено той може да осигури/разреши свободен достъп до пасищата и мерите.  

(2) всеки правоимащ на мери и пасища подава заявление по образец до кмета на 

общината. 

(3) при индивидуално ползване на мери и пасища, правоимащият може да извърши 

ограждане, чрез поставяне на електро пастири. 

(4) Прилежащата площ, обслужваща водопойни чешми, както и подходите към тях 

намиращи се в имота за индивидуално ползване по КВС не могат да бъдат ограждани. 

(5) НАЕМАТЕЛЯТ” осигурява неприкосновен достъп до водопойните чешми, за 

ползване от животните за водопой. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ЖИВОТНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕМЯТА В 

ДОБРО ЕКОЛОГИЧНО И ЗЕМЕДЕЛСКО СЪСТОЯНИЕ 

Чл.36. Наемателите са длъжни при ползването на имотите: 

1. да използват наетите земеделски имоти – пасища и мери, съгласно 

предназначението им – за паша на селскостопански животни; 

2. да спазват установените санитарни и екологични норми, противопожарни правила; 

3. да спазват фитосанитарните изисквания;  

4. да опазват електро-енергийните и други съоръжения и инсталации;  

5. да изпълняват указанията на специализираните органи; 

6. да опазват земите от ерозия, заблатяване и замърсяване, и да не допускат 

употребата на неодобрени химически препарати; 

7. да използват одобрени минерални и органични(узрели) торове;  

8. да не унищожават трайните насаждения и единичните групи дървета;  

9. да не разорават земеделските имоти/пасища и мери/; 

10. да почистват ежегодно на наетите земи от камъни, строителни материали; 

Чл.37. (1) “НАЕМАТЕЛЯТ” е длъжен при ползване на пасищата да опазва, стопанисва и ползва с 

грижата на добър стопанин, предоставената му недвижима общинска собственост. 

(2) “НАЕМАТЕЛЯТ” е длъжен да осигури свободен достъп до водопойни чешми 

намиращи се в ползвания имот, за ползване от животните за водопой. 

(3) “НАЕМАТЕЛЯТ” няма право да събира такса от собствениците на животни, 

независимо от разходите които е направил по почистването на пасището. 

Чл.38. (1) “НАЕМАТЕЛЯТ” може да извърши временен престой на животни; да построи (кошари 

)в земите по чл.1 временна постройка за лагеруване при пасищно отглеждане до 250 

бр.животни от рода на ДРД(дребен рогат добитък) – овце, кози, която е свързана с 

мероприятията по ползване на пасищата, единствено и само след съгласуване и разрешение на 

общината.  

(2) Временната постройка включва: склад за инвентар –до 20 кв.м; стая за охрана - до 10 

кв.м; кошара до 3 кв.м на 1 бр.животно. 

(3) “НАЕМАТЕЛЯТ” изгражда за своя сметка компостохранилище с обем и размери 

съгласно разрешението на общината. 

Чл.39. (1) НАЕМАТЕЛЯТ” няма право да пренаема части от имота или целия имот на трети лица. 
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(2) “НАЕМАТЕЛЯТ” няма право на странични ползвания(като сено, семена, събиране 

на гъби, билки, горски плодове, други растения, като и други подобни), без писмено 

позволително. 

(3) “НАЕМАТЕЛЯТ” няма право да предоставя на трети лица странични ползвания от 

имотите. 

Чл.40. “НАЕМАТЕЛЯТ” е длъжен при ползване на пасищата да прилага минималните 

национални стандарти за прилагане на добри селскостопански и екологични условия(Приложение 

ІІ на Регламент(ЕО)73/2009 г. на Съвета от 19 януари 2009 година), както следва: 

(1) За опазване на почвата от ерозия 

- национален стандарт 1.3 - задължително е опазването и поддържането на 

съществуващите трайни тераси в масивите 

(2) За запазване на структурата на почвата  

- национален стандарт 3.1 - задължително е чрез правилен подбор на земеделската 

техника и подходящи технологии за растително защитни мероприятия ,да не се допуска вторично 

уплътняване на почвата  

(3) Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: 

- национален стандарт 4.2 - задължително е постоянните пасища да се почистват от 

нежелана храстовидна растителност(хвойна) и да се провежда борба с агресивните и устойчиви 

растителни видове: орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика. 

- национален стандарт 4.3 – задължително е да се запазват съществуващите полски 

граници(синори)  на масива/земеделския парцел., физически блок. 

- национален стандарт 4.4 - задължително е опазването на земеделски площи в близост 

до гори от навлизането на  дървесна и храстовидна растителност в тях.     

Чл.41. (1) Наемателят се задължава да извършва за своя сметка противопожарни мероприятия - 

направа на минерализовани ивици, други по указанията на специализираните органи. 

(2) Наемателят се задължава да извършва за своя сметка възстановяване на: 

1. унищожен или повреден полски път, трасиран по план за земеразделяне; 

2. унищожен, повреден или премести траен знак за означаване на опорната мрежа или 

границите на земеделски имоти от общинския поземлен фонд „Пасища и мери”. 

Чл.42. Наемателят се задължава да върне наетите земи на “НАЕМОДАТЕЛЯ” след изтичане на 

срока за ползване, почистени от растителни отпадъци. 

Чл.43. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища и мери, включени в Натура 2000, както 

следва: 

(1). Забранява се: 

1. Превръщането на пасища и мери в обработваеми земи; 

2. Коситбата в размножителния период на птиците; 

3. Използването на определени торове и средства за растителна защита; 

4. Унищожаването на видовете от флората – късане, изкореняване, изкопаване и сеч; 

5. Преминаване и престой с моторни превозни средства; 

6. Паша на животни над допустимия вид и брой; 

7. Изхвърляне на селскостопански, битови и други отпадъци; 

(2). Косенето да се извърши ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започне от 

средата към периферията в периода след 15 юни, максимум две коситби годишно. 

Чл.44. При неизпълнение на посочените по горе задължения “НАЕМАТЕЛЯ” дължи обезщетение 

в размер на причинените вреди. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 

Чл.45. (1) Кметът на общината сключва договори за наем или за аренда за имотите от ОПФ или за 

части от тях въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или 

арендната цена.  

Договорите се сключват по реда и при условията на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ. Минималният срок 

на договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в общинската служба по 

земеделие. 
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(2). Въз основа на протоколите от търговете, Заповедта по чл.20, ал.6 за определяне на 

наематели, след заплащане на наемната цена и изтичане на срока по чл.20, ал.8, кметът на 

общината сключва договори за наем. Договорите се сключват за следващата стопанска година и 

се регистрират в общинската служба по земеделие. 

(3) Наемната или арендната цена се увеличава с официалния инфлационен индекс на 

потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 

Чл.46. Общинският съвет определя годишен наем за декар за предоставени за ползване площи от 

общинския фонд за предстоящата стопанска година. 

Чл.47. (1). Наемът се заплаща еднократно при подписване на договора. 

(2)Наемателите се задължават да извършват следните допълнителни плащания, чиито 

размери се определят от Тарифата по чл.27 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар(приета с Решение №165 от 

Протокол № 21/25.01.2013 г., изм. и доп. с Решение № 286/27.12.2013 г.).  

1. Такса за въвеждане във владение – 

2. Такса за издаване на годишно позволително за паша –  

3. Такса за издаване позволително за странични ползвания –  

4. Такса за временен престой на животни –  

5. Такси за извършване на административни и технически услуги –  

Чл.48. (1). Всички плащания по договорите и чл.46 се извършват в касата на община Алфатар, 

гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров”№ 6 или по банков път. 

Чл.49. (1) Въводът във владение на наетите земеделски имоти се извършва в срок от седем дни 

след подписване на договора. 

(2) Въводът се извършва от определен със заповед на кмета на Общината техническо лице в 

присъствието на наемателя. 

Чл.50. (1). Наемателите до изтичане на крайния срок на договора са длъжни : 

1.  да използват наетите земеделски имоти съгласно предназначението му 

2.  да спазват установените санитарни и екологични норми, противопожарни правила, 

3.  да спазват фитосанитарни изисквания;  

4. да опазват електро-енергийните и други съоръжения и инсталации, 

5.  да изпълняват указанията на специализираните органи. 

6.  да предпазват земите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват не 

одобрени химически препарати и торове,  

7. да не унищожават трайните насаждения и единичните групи дървета 

(2). Наемателите нямат право да преотстъпват наетите земи на трети лица и фирми. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА 

Чл.51. Финансирането на дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, охрана и 

защита на земите от общинския поземлен фонд – пасища и мери, се извършва за сметка на 

събраните приходи по реда на чл. 51 от настоящата наредба  и от общинския бюджет. 

Чл.52. (1). Приходите в общински бюджет се набират от: 

1. Такси за ползвания от земеделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери”: 

а) за въвод във владение; 

б) за странични ползвания. 

2. Такси за услуги, извършвани от Общинска администрация. 

3. Глоби и обезщетения за извършени нарушения в земеделски имоти от общинския фонд 

„Пасища и мери”.  

4. Дарения, завещания и други. 

5. Други финансирания за възпроизводство на земеделски имоти от общинския фонд 

„Пасища и мери”.  

6. Други приходи, определени със закон и с други нормативни актове. 

(2). Приходите от дейности в земеделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери” се 

разходват за: 

1. Създаване на пасища и за борба с ерозията в общинския  фонд, което включва 

разходите за: 
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а) събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на семена; 

б) закупуване, доставка, преработване и съхраняване на посадъчен материал; 

в) подготовка на почва за сеитба; 

г) подпомагане на естественото възобновяване 

д) изграждане на дребни укрепителни съоръжения за борба с ерозията - каменни прагове 

и др. 

2. Защита на пасищата - собственост на общината, което включва разходите за: 

а.) За опазване на почвата от ерозия национален стандарт 1.3 - задължително е 

опазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в масивите; 

б.) За запазване на структурата на почвата - национален стандарт 3.1 - задължително е 

чрез правилен подбор на земеделската техника и подходящи технологии за растително 

защитни мероприятия да не се допуска вторично уплътняване на почвата;  

в.)Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: 

     -  национален стандарт 4.1 задължително наличие на постоянно затревени 

площи(пасища ливади)   при пасищно и оборно пасищно отглеждане на животни от  рода на ЕРД, 

ДРД и еднокопитни. 

     -  национален стандарт 4.2   -задължително е постоянните пасища да се почистват от 

нежелана храстовидна растителност(хвойна) и да се провежда борба с агресивните и устойчиви 

растителни видове: орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика. 

       - национален стандарт 4.3 – задължително е да се запазват съществуващите полски 

граници(синори)  на масива/земеделския парцел. 

       - национален стандарт 4.4 - задължително е опазването на земеделски площи в 

близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

3. Охрана на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери” и разходите за: 

а) издръжка, застраховка и обезщетения; 

б) противопожарни мероприятия - направа на минерализовани ивици, просеки, оборудване на 

противопожарни депа и др.; 

4. Строителство, поддръжка и ремонт на полски пътища в земеделски имоти от общинския фонд 

„Пасища и мери”.  

5. Мероприятия, свързани с ползването и опазването на пасищата в защитените територии. 

6. Инвентаризация на земеделски имоти от общински фонд ”Пасища и мери”.  

7. Изготвяне на проекти, планове и програми за земеделските имоти от общински фонд ”Пасища 

и мери”; 

8. Изграждане и поддържане на единна информационна система - регистър на Общинската 

пасища 

9. Научно обслужване и внедрителска дейност, което включва разходи за: 

а) Експертизи, оценки, консултации и други; 

б) Обмен и усвояване на опит; 

в) Курсове, семинари и други; 

д) Разработване на нормативна уредба - правилници, наредби, инструкции, методики, указания и 

други; 

10. Разходи по провеждане на заседания на комисии, конкурси и преговори. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.53. (1). Лице, което ползва земеделски имоти от общински фонд ”Пасища и мери” без 

разрешение/позволение за извършване на дейността по установения за това ред, се наказва с 

глоба от 100 до 500 лв.  

(2). Лице, което в нарушение на чл.14 (събира гъби, билки, горски плодове, други растения 

от земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери”) извършва странични ползвания не в 

указаните места, начини и средства или изкупува предмета им без писмено позволително, се 

наказва с глоба от 100 до 500 лв.  

(3). Лице, което допусне или извърши паша на селскостопански животни извън указаните 

места, численост или вид животни, или време, без годишно позволително по установения за това 

ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.  
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(4). Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по план за земеразделяне, или 

попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне се наказва с глоба от 100 до 500 лв.  

(5). Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на 

опорната мрежа или границите на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери” се 

наказва с глоба от 250 до 500 лв. 

(6). Лице, което постави пчелни семейства в земеделски имоти от общински фонд „Пасища 

и мери” се наказва с глоба от 100 до 500 лв.  

(7). Лице, което не изпълни разпореждания на служител от общинската администрация, 

дадени в кръга на служебните му правомощия, се наказва с глоба от 10 до 200 лв.  

(8.) Нарушенията се установяват с актове на служители на общинска администрация  

упълномощени от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината.  

(9). Лице, което допусне или извърши временен престой на животни над 3 дни в земеделски 

имоти от  общински фонд”Пасища и мери”  без  позволително/разрешение от общината , се 

наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

(10) Наемател, който не е спазил прилагането на минималните национални стандарти за 

прилагане на добри селскостопански и екологични условия((Приложение ІІ на 

Регламент(ЕО)73/2009 г. на Съвета от 19 януари 2009 година) посочени в чл.40 от наредбата 

дължи на общината обезщетение в размер на 10 (десет) лева на декар.  

(11) Наемател който извърши разораване на имот по НТП пасища,мера се наказват с глоба 

от 1000 до 2000 лева и носи наказателна отговорност по ЗОЗЗ  

Чл.54. (1). Глоби и обезщетения за извършени нарушения в земеделските имоти от общински 

фонд „Пасища и мери” се внасят в бюджета на общината.  

(2). Сумите по ал.1 се разходват целево по чл.51, ал.2 от тази наредба. 

Чл.55. (1). Нарушителите на настоящата Наредба се наказват с глоба от 100/сто/ до 

500/петстотин/ лева за преотдаване на земя и лишаване от право да наемат общински пасища през 

следващата година.  

(2). Актовете за нарушения по настоящата Наредба се съставят от упълномощени от кмета 

на Общината служители на общинската администрация,  

(3). Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или неговия заместник 

въз основа на акт,съставен от лица по предходната алинея. 

(4). Административно-наказателното производство по тази Наредба се осъществява по реда 

на Закона за административните нарушения и наказания.  

Чл.56. При констатирани нарушения в технологията на селскостопанското производство, водещи 

до увреждане на наетите земи, наемателите изплащат на Общината установените от специална 

комисия щети. 

 

ГЛАВА ОСМА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. (1). Крайният срок за почистване на наетите земеделски имоти от общинския . фонд”Пасища 

и мери” е 30 септември на текущата година.  

(2). Договорът влиза в сила от деня на подписването му. 

 

§ 2. (1). Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на кмета на Общината. 

          (2.) На контрол подлежи: 

         1. Идентичността на мястото, отдавано под наем, с това по кадастралната карта. 

         2. Редовността на плащанията съгласно клаузите на договора. 

         3. Почистването от растителни остатъци преди/след провеждане на мероприятия или паша. 

         4. Извършването на агротехнически и растително-защитни мероприятия. 

 

§ 3. Настоящата Наредба отменя приетата Наредба за стопанисване, управление и спазване на 

договорните задължения,на земеделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери” приета с 

Решение № 30 от 29.02.2008 г. 
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§ 4. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация с Протокол № ..., Решение № ….. от 

…………….2015  година на Общински съвет – Алфатар. 

 

§ 5. Органът, приел тази Наредба може да я изменя или допълва при промяна на действащото 

законодателство и с оглед интересите на Общината. 

 

§ 6. Тази наредба е неразделна част от приетата от Общински съвет Алфатар Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост(НРПУРИВОС) 

приета с Решение №239 по Протокол №27 от 26.07.2013 год. от ОбС Алфатар. 

 

§ 7. За стопанската 2015-2016 г. сроковете по чл.37 от ЗСПЗЗ се удължават с четири месеца. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение №1 - Заявление по чл.23, ал.3, образец с приложения 1, 2 и 3; 

2. Приложение №2 – тарифа по чл.46, ал.2, т.3; 

3. Приложение №3 - тарифа по чл.46, ал.2, т.т.1, 2, 4 и 5; 

4. Приложение №4 - Декларация по чл.23, ал.3, т.4 - образец. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА……………………………………… 

ОБЛАСТ ………………………………….…… 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от 

…………………………………….…….……………………………ЕГН/ЛНЧ………………………. 

                                  (трите имена на ползвателя) 

…………………………………………………………………..……….. 

БУЛСТАТ………………………….……... 

                                     (за ЕТ, юридически лица) 

адрес: гр.(с.) 

……………………………....община……………….....…………област…………………………… 

 

ул./ж.к……………………………………………………………………………..…………………. 

 

телефон ……………..…….………..………е-mail ………………...……………..……… 

 

чрез……………………………………………………………….ЕГН/ЛНЧ…………………………  

                                     (трите имена на пълномощник) 

адрес: гр. (с.) 

…………….………….……община……………………………област…………..…………………... 

ул./ж.к………………………………………………….…………………………………………… 

пълномощно № …………..………….., заверено на …………...……………от …………………… 

 

             (попълва се само в случай на упълномощаване) 
 

Собственик съм (ползвател) на животновъден обект (постоянен обект) с пасищни 

селскостопански животни № ……………………...…, регистриран в Интегрираната информационна 

система, в землището на гр. (с.) ………………...………., община, …………………...…, област 

……………..………. . 

Собственик съм (ползвател) на животновъден обект-пасище (временен обект) с пасищни 

селскостопански животни № ………………….…..…, регистриран в Интегрираната информационна 

система, в землището на гр. (с.) ………………...………., община, …………………...…,  област 

……………..………. . 

Забележка: Преди попълване прочетете указанията. 

 

 дата…………….       ЗАЯВИТЕЛ: 

         (подпис  )……………………… 
 

І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъдния обект (постоянен обект). 

IІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъдния обект – пасище (временен обект). 
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ОБЩИ  УКАЗАНИЯ 

 

1. Заявлението се подава до кмета на общината по местонахождението на животновъдния обект и 

животновъдния обект-пасище.  

2. Общинската администрация попълва входящ номер и дата на заявлението и на всяка страница 

от приложенията.  

3. Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година, съгласно чл. 37и, 

ал. 5 ЗСПЗЗ. 

4. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.  

5. При промяна на: местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и 

собствените или наети имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, се подава 

ново заявление за следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при 

разпределяне на имотите за ползване за следващата стопанска година.  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И ПРИЛОЖЕНИЕ 

3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 

І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъдния обект (постоянен обект). 

 

IІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански 

животни, отглеждани в животновъдния обект – пасище (временен обект). 

 

IIІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – 

пасища, мери и ливади, към момента на подаване на заявлението.  

1. В графа 2 се посочва № на собствения и/или ползвания имот по КВС или идентификатор на 

имота по КК. 

2. В графа 3 се попълва площта на имота от графа 2.     

3. В графа 4, графа 5 и графа 6 се посочват съответно землище, община и област, в които се 

намира имота. 

4. В графа 7 се посочва документа за собственост и/или правно основание за ползване на имота 

/сключени договори за наем или за аренда и др./. 

5. В графа 8 се посочва крайния срок, за който е сключен съответният договор. 
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 Входящ № ………/…………г.                                                                                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

     

     

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен 

обект)  

№…………..…….……..регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ 

     

     

№ по ред Видове пасищни 

селскостопански 

животни, съгласно § 2в, 

ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой животни от 

всеки вид 

Коеф. за прирав-

няване на 

съответния вид 

животни към 1 

ЖЕ  

Брой ЖЕ по видове 

животни /кол.3 х кол.4/ 

попълва се от заявителя попълва се служебно 

1 2 3 4 5 

1. Говеда над 2-годишна 

възраст 
  1   

2. Говеда на възраст от 6 

месеца до 2 години 
  0,6   

4. Биволи над 2-годишна 

възраст   1   

5. Биволи на възраст от 6 

месеца до 2 години   0,6   

7. Овце   0,15   

8. Кози   0,15   

9. Коне над 6-месечна 

възраст 
  1   

10. Магарета   1   

11. Мулета   1   

12. Катъри   1   

13. ОБЩО: х х   

     

 Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 дата ………...… /………………. година                                                                                                                      

     

     

   ЗАЯВИТЕЛ:  

                                                                                                           /подпис/  

     

     

     

 Забележка: ЖЕ-Животинска единица                                  
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 Входящ № ………/…………г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

     

     

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект-пасище (временен 

обект)  

№…………………..регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ  

     

     

№ по ред Видове пасищни 

селскостопански 

животни, съгласно § 2в, 

ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой животни от 

всеки вид 

Коеф. за прирав-

няване на 

съответния вид 

животни към 1 

ЖЕ  

Брой ЖЕ по видове животни 

/кол.3 х кол.4/ 

попълва се от заявителя попълва се служебно 

1 2 3 4 5 

1. Говеда над 2-годишна 

възраст 
  1   

2. Говеда на възраст от 6 

месеца до 2 години 
  0,6   

4. Биволи над 2-годишна 

възраст   1   

5. Биволи на възраст от 6 

месеца до 2 години   0,6   

7. Овце   0,15   

8. Кози   0,15   

9. Коне над 6-месечна 

възраст 
  1   

10. Магарета   1   

11. Мулета   1   

12. Катъри   1   

13. ОБЩО: х х   

     

 Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 дата ………...… /………………. година                                                                                                                      

     

     

   ЗАЯВИТЕЛ:  

                /подпис/  

     

     

 Забележка: ЖЕ-Животинска единица                                 
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Входящ № ………/…………г.   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 

ОПИС  

 

на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади 
№ 

по 

ред 

Имот №  

(по КВС или 

КК) 

 

Площ  

(декари) 

Землище Община Област  Осно

вани

е за 

полз

ване 

Краен срок за 

действие на договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

4 

 

       

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

                                                                                                          ЗАЯВИТЕЛ:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Приложения по чл.46, ал.2, т.3 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОЛЗВАНИЯ И ПРОДУКТИ, 

ДОБИТИ ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД „ПАСИЩА И МЕРИ” 

 

Чл.1. За страничните ползвания и страничните продукти се заплащат такси, съгласно Тарифата 

към Наредбата за определяне и администриране на местните такси цени на услуги на територията 

на Община Алфатар. 

Чл.2. За растения и горски плодове( извън списъка на лечебните растения по Закона за 

лечебните растения) гъби в сурово състояние заплащат следните такси: 

№ по Наименование Мярка Такса 

ред     (в лв./кг) 

1 2 3 4 

I. 

Растения и горски плодове( извън списъка на 

лечебните растения по Закона за лечебните растения) 

гъби в сурово състояние 

    

1. 
Грудки, корени, коренища(с изключение на такива 

от репей, коприва, троскот) 
кг 0,03 

2. Листа (с изключение на такива от коприва)     

  - орех кг 0,01 

  - други   0,03 

3. Стръкове (с изключение на такива от маточина) кг 0,03 

4. Цветове (с изключение на такива от лайка) кг 0,03 

5. Плодове     

  - хвойна синя кг 0,10 

  - шипка кг 0,05 

  - други кг 0,03 

8. Събиране на охлюви кг 0,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Приложения по чл.46, ал.2, т.1,2,4 и 5 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

ЗА ОБЩИНСКИ ФОНД „ПАСИЩА И МЕРИ 

Чл.1. Размерът на таксите за административните услуги и техническите услуги, 

извършвани от община Алфатар, се определя, както следва: 

 

 Вид такса мярка 
Размер 

(лв.) 

1. 
Такса за въвеждане във владение. 

Размер на декар 
лв./дка  0,05 лв.  

2 
Такса за издаване на годишно 

позволително за паша 
за 1 бр.  10 лв. 

 3 
Такса за издаване позволително за 

странични ползвания 
за 1 бр.  10 лв.  

 4 
Такса за временен престой на 

Животни до:– 
лв./декар   

                           До 30 дни  10 лв. 

                                            До  60дни  20лв 

 До 120дни  40 лв. 

 До 150дни  50 лв. 

5. 

Такса за временна постройка 

обслужваща временния престой на 

животните – до 35 кв.м 

лв. 35 лв. 

6. 
Такса за издаване на дубликати на 

позволителни 
за 1 бр. 5 лв. 

7 Такса за копиране на документи за 1 страница 0,15 лв. 

8 

Такса за вписване в регистъра на 

лицата ползващи земеделски имоти 

от общински фонд „Пасища и мери” 

за бр. 5 лв. 

9 

Такса за промяна в обстоятелства в 

регистъра на лицата ползващи 

земеделски имоти от общински 

фонд””Пасища и мери” 

за бр. 5 лв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

 

Подписаният ................................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на 

раждане на чужд гражданин/  …………………………………… с постоянен адрес 

………………………………………………………………………......................... 

декларирам,  че: 

1. Нямам  данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 

държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

Задължавам се да уведомя писмено и незабавно кмета на 

община……..……………………….. за настъпили промени на декларираните обстоятелства. 

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата .........................      ДЕКЛАРАТОР: 

          /подпис/ 

 


