ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
1. Ползването на пасищата, мерите и ливадите да се извършва в съответствие с изискванията за
дългосрочното им опазване и запазване на биологичното разнообразие като се преустанови дългогодишната
практика за изоставянето на пасищата и използването им за други цели.
І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА:
1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските пасища, мери и ливади за извеждане на паша на
притежаваните от земеделските стопани пасищни животни;
- Да се предоставят на земеделските стопани-животновъди, данни за парцелите на общинските пасища
и мери и ливади.
- Да предоставя при поискване заверено от кмета на общината копие на решението за определяне на
ползването на пасищата, мерите и ливадите, което е правно основание за общо ползване им ползване за целите
на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
- Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни:
а/. По утвърдените списъци на животновъдите от даденото населено място да събират общинска
такса пасища и мери, предоставени за общо възмездно ползване. Отчитането на таксата да се извършва от
кмета /кметския наместник/ на населеното място до 31 март на всяка календарна година.
б/. Да следят за изпълнението на правилата за ползване на общинските пасища и мери и ливади и
да не допускат ползването им от земеделски стопани /животновъди/, незаплатили съответната такса.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
- Да ползват общинските пасища и мери и ливади, предоставени им за индивидуално и/или общо
възмездно ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни. Съгласно
изискванията на национален стандарт 4.1:
-„Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар. Допуска се минимум 1
коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони,
включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони, при спазването на минималната посочена
гъстота от 0,15 животински единици на хектар”.
-„Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (ливади), са длъжни да ги поддържат
чрез минимум една коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за
планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелствуваните планински райони. Допуска се, след
задължителната коситба, поддържане и чрез паша”.
- Да осигуряват свободен достъп до пасищата, мерите и ливадите на всички регистрирани
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, за които е заплатена такса за ползване, като се
осигуряват свободен достъп до водоизточниците и местата за пладнуване на животните.
- Да не разорават пасищата и мерите и да не променят тяхното предназначение. Спазване на
национален стандарт 4.3.: „Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския парцел”.
- Задължително да почистват пасищата и мерите и ливадите от битови и строителни отпадъци, от
нежелана растителност, освен ако растителността е важна за защита на водите, почвата и биоразнообразието.
Спазване на национален стандарт 4.2.: „Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от
нежелана растителност – орлова папрат, чемерика, айлант /див орех/ и аморфа”. Спазване на национален
стандарт 4.4.: „Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях”.
Нежелана растителност е дървесна и /или храстовидна растителност с височина над 50 см (за клек и хвойна –
независимо от височината), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за
защита на водите, почвата и биоразнообразието. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни
видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./; Постоянните пасища трябва да се почистват от
нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка). Дървесна растителност с дебелина на ствола над 10 см. в
диаметър не подлежат на изсичане с цел почистване.

-да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;
-да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
-да не палят сухи треви и храсти в пасището;
-да опазват пасищата, находящи се в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна
растителност;
-при възникване на усложнена ветеринарномедицинска обстановка /метил и други вредители/ да се
третират пасищата и мерите с препарати за обезпаразитяване, при спазване на съответен карантинен срок.
-препоръчително е наторяването на пасища, мери и ливади, за които тревостоя е нестабилен.
- пасища, мери и ливади, предоставени за общо, възмездно ползване се разпределят между
животновъдите, притежаващи пасищни животни и за тях се заплаща такса до 31 март за съответната година
при кмета/кметския наместник/.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД:
1. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица,
които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния и
общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2, от ЗСПЗЗ,
2. Цената за предоставяне под наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г. е посочена в Приложение № 2 за всяко землище и имот
и се заплаща в срок до 31 януари за първата година от договорения срок, за всяка следваща стопанска година
не по-късно от 30 септември.
3. С ползвателите на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване се сключват договори за наем за
срок от 5 стопански години, когато се предоставят по реда на чл. 24а, ал. 2 и чл. 37и, ал.1 до ал. 12 от ЗСПЗЗ, и
за срок от 1 стопанска година, когато се предоставят чрез търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.
4. Като прокари за животните до местата за паша и водопой и пладнуване да се ползват съществуващите
полски пътища.
5. Пасищата, мерите и ливадите, отдадени под наем за 5 години могат да се ограждат частично, с цел
предпазване на земеделски култури от изпасване само след осигуряване на свободен достъп до останалите
пасища, водоизточници и места за пладнуване на животните. Трасирането на наетите имоти се извършва за
сметка на ползвателя.
6. Пасищата, мерите и ливадите, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се
преотдават на трети лица.
7. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по т. 2.4 и т. 2.5 да се
проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално ползване при спазване на
изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и настоящите правила, при следните условия:
а/. За началната тръжна цена да се приеме цената, определена на пазарен принцип. /Приложение№ 2/
б/. До участие в търг да се допускат лицата, определени в чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.

