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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЧУПРЕНЕ 
 
 
 
 
    ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет Община Чупрене 
 

 
 
 
Относно: Ползването на пасища, мери и ливади в Община Чупрене за 2016 год. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), моля да вземете следните решения: 
 1.Приема „Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 2016 
год.” и опис на имотите, които е неразделна част от Годишния план. 
 2.Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и 
индивидуално ползване на стопани отглеждащи пасищни животни. 
 3.Определя задълженията на Община Чупрене и на ползвателите за 
поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план 
за паша”. 
 4.Приема правила за ползване на мери и пасища на територията на Община 
Чупрене.   
 5.Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира изпълнението на Годишен 
плана за паша за 2016 г. 
 
 
 
 
С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

 

 



 

    О Б Щ И Н А   Ч У П Р Е Н Е 
                  

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН  ЗА  ПАША 
2 0 1 6 г. 

 

 
І.ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША. 

 
Годишният план за паша е разработен съгласно изискванията  и разпоредбите на 
чл.37о, ал.4, от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 
Планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане  и приемане от ОбС-Чупрене.   
 

ІІ.ОБХВАТ 
 

Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на 
имотите с начин на трайно ползване /НТП/ - „пасища, мери”, „пасищата с храсти” и 
„ливада” в населените места на територията на Община Чупрене при спазване на 
правилата за ползването им, съгласно изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.3 от 
ЗСПЗЗ. 

В годишното разпределение са включени недвижими земеделски имоти 
обособени в списък по  Приложение № 1 и Приложение № 2. В Приложение № 1 са 
включени имоти предназначени за отдаване под наем на земеделски стопани 
отглеждащи пасищни животни за индивидуално ползване. В приложение № 2 са 
включени  недвижими имоти,определени за общо ползване. 

Индивидуално ползване съгласно Приложение 1 на пасища и мери от ОПФ се осъществява, чрез 
предоставянето под наем или аренда на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни 
по реда определен в чл. 37и от ЗСПЗЗ. 
           Общо ползване съгласно Приложение № 2 са определени всички свободни имоти 
за които не са сключени договори за наем и същевременно отговарят на целите за 
предоставянето им. Съгласно §2д от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ „общо 
ползване” представлява  традиционна практика жителите на населеното място с дребни 
земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и 
пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада. 

Списъкът с недвижимите имоти, представлява списък на  земеделски имоти от 
Картата на възстановена собственост по землища на територията на общината.  
 
        III. ЦЕЛ 

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасища, мери и ливади 
общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения 

Да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добрите 
селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

Да се осигури опазването, поддържането и/или възстановяването на постоянните пасища като 
ресурс, който оказва положително влияние върху околната среда. 

 



  IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 
 
1. Кмет на община Чупрене 

• ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление на 
имотите от общинския поземлен фонд на територията на общината.  

• издава заповед за назначаване на комисия по чл.37и от ЗСПЗЗ 
• упълномощава длъжностно лице от общинска администрация за провеждането на конкретни 

процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  
• изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на разписаните 

правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;   
 

2.  Длъжностното  лице от общината 
• ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба „Земеделие”; 
• отговаря за актуализацията на плана; 
• съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана; 

съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по 
изпълнението на плана; 

• води регистър на сключените договори и следи техните срокове; 
• да сключва договори за наем на мерите и пасищата за индивидуално ползване.В договорите да 

бъдат залегнали задълженията на общината и ползвателите на мери и пасища. 

• организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата 
в добро земеделско и екологично състояние. 

• Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 
определените за общо ползване общински пасища и мери. 

V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. 
Общината e длъжна: 

• Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – 
публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, 
регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите 
и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 

• При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно 
землище. 

• Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 
подобряване на ползването на пасищата и мерите. 

Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 

• 2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, 
мери и ливади; 

• 2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване 
единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато 
са регистрирани земеделски производители с животни; 

• 2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина 
на трайно ползване; 

• 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 с оглед на 
опазването им; 

• 2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, 
строителни, промишлени и др. отпадъци; 

• 2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват 
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 
и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед на Министъра 
на земеделието и храните: 

VІ.ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2015 г. 
 
Правилата за ползване на мерите и пасищата са съобразени с правилата посочени в 
изискванията и разпоредбите на  чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ. 
 
Правила за ползване на мерите и пасищата  на територията на Община Чупрене 
включват: 
1.перспективен експлоатационен план за паша; 
2.частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване 
3.частите от мерите и пасищата,предназначени предимно за косене; 
4.прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
5.мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване 
от храсти и друга нежелана растителност, противоерозийни мероприятия, наторяване 
временни ограждания; 
6.ветеринарна профилактика; 
7.построяване на навеси; 
8.въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
9.охрана; 
10.режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 
на топографски, почвени, климатични, и други физически условия и на развитието на 
животновъдството на територията на общината; 
 

VІІ.УСЛОВИЯ ЗА   ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА: 
 
        Въз основа на  настоящия Годишен план за паша, кмета/кметския наместник на 
населеното място издава заповед за пашуване в имоти-публична общинска собственост, 
описани в Приложение №2 на физически лица чиито постоянен адрес е землището в т.ч 
и на лицата, които съпровождат и се грижат за стадото си в пасището или са 
ангажирани и изрично посочили друго лице пастир/, извършващо тази дейност. 

Задълженията на ползвателите на мери и пасища, кандидатстващи по схеми  на 
общата селскостопанска политика, са  както следва: 
- да не променят предназначението на мерите и пасищата;  
- да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти; 
- да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци; 
- предоставените площи с мери и пасища да се опазват от ерозия, заблатяване, 
засоляване и др.увреждания; 
- забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата; 
- забранява се наторяването с утайки от пречистването на отпадъчни води; 



 Кандидатстващите по схеми на общата селскостопанска политика следва да 
спазват условията  за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, в т.ч. и изискванията на Националните стандарти, а именно: 
       -подържат минимална гъстота  от 0,15 животински единици на хектар или 
извършват минимум 1 коситба за съответната година да почистват от нежелана 
храстовидна растителност и провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни 
видове: орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина; 

-да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им, 
както и да запазват съществуващите полски граници/синори/ на предоставените им 
физически блокове/имоти/; 

-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 се извършва съгласно ЗОССИ; /Закон за опазване на 
селскостопанското имущество/ 

-да оставят мозаечно разположени единични или групи дървета /храсти/ и/или 
синори до 25% от общата затревена площ и др. 

- публични търгове при които е определена начална тръжна цена да се обявят 
само в случай, че е  проведена поне една  процедура за отдаване под наем на 
недвижими имоти, определени за предоставяне на земеделски стопани отглеждащи 
пасищни животни. 

Условията за поддържане на мерите и пасищата в добро и екологично 
състояние,не отменят задълженията на ползвателите им по Закона за опазване на 
земеделските земи /ЗОЗЗ/, ЗСПЗЗ, ЗОССИ, ЗОС  и др.нормативни актове. 
 
 

VІІІ.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 
 
Чрез постъпления от наемите за ползване на мерите и пасищата общинска собственост, 
се осигуряват на Община Чупрене средства за поддържане на същите в добро 
земеделско и екологично състояние. 
 

VІІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
При изпълнение на плана, Общинска администрация да взаимодейства с: 
ОД”Земеделие”-Видин, ОСЗ-Белоградчик, ДФ”Змеделие”-Разплащателна агенция 
Видин. 
 
 
 
 
 
Годишния план за паша на Община Чупрене за стопанската 2016/2017 година е 
приет с Решение № ......./....................... 2016г на Общински съвет Чупрене и е неразделна част от същото. 
 
 


