Проект

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
(изготвени съгласно чл. 37о, ал.1, т.2 и ал. 2 от Закон за собствеността и
ползването на земеделските земи и Годишния план за паша за 2015г.)
Правилата за ползване на пасищата на територията на Община Брусарци
съдържат:
1. Перспективен експлоатационен план за паша;
2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално
ползване, и тяхното разграничаване;
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, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;
6. Ветеринарна профилактика;
7. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване
с подходящи тревни смески;
8. Построяване на навеси;
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищните комплекси
10. Охрана;
11. 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;
12. Карта за мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за
идентификация на земеделските парцели.
I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША
Перспективният експлоатационен план обхваща:.
1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Брусарци.
съобразено с допустимото натоварване за видовете животни, определени с Национален
стандарт 4.1. ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние” –
Таблица № 1
:
Вид на животните
ЕРД над 24 месеца
ЕРД над 8-24 месеца
ЕРД над 2-8 месеца
ДРД /овце, кози/

Минимално
необходима
площ /ха/
0,5
0,2
0,1
0,05
Таблица № 1

1.1 Нормативи за численост на селскостопанските животни, допускани на паша
в общинските мери и пасища, съобразено с класа на пасището по смисъла на Наредба
№ 5 10.03.2010 г.
1.2. В продуктивни пасища:

а) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст повече от 24
месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици – не по-малко от 6 дка на
животно;
б) за животни от рода на ЕРД на възраст до 24 месеца – не по-малко от 3 дка на
животно;
в) за овце, кози, кочове и пръчове – не по- малко от 1 дка на животно;
г) за еднокопитни – не по-малко от 8 дка на животно.
1.3. В слабопродуктивни пасища:
а) за глава едър рогат добитък – не по-малко от 8 дка;
б) за овца и коза – не по-малко от 2 дка;
в) за еднокопитни – не по-малко от 10 дка на животно.
1.4. В мери:
а) за глава едър рогат добитък – не по-малко от 8 дка;
б) за овца и коза – не по-малко от 3 дка;
в) за еднокопитни – не по-малко от 10 дка на животно.
2.Установяване на контакти между земеделски стопани с цел постигане на
максимална ефективност при използване на пасищата и достигане на максималния
възможен екологичен ефект.
3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители,
които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на
района.

II. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под
наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ под наем или аренда без търг
или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по
пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен
фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни
задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2. Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на
имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни
плащания за землището или за общината се обявява в Община Брусарци и
кметствата както и се публикува на интернет страницата на общината.
3. Съгласно чл. 37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Брусарци определя с
решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в
зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище;
4. Съгласно чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, при общо ползване Общинският съвет може
да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се
използват за поддържането им.

5. Съгласно чл.37о, ал.7 и ал. 8 от ЗСПЗЗ Решението на общинския съвет е
правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от
Закона за подпомагане на земеделските производители. Земеделски стопанин,
включен в списъка може да получи заверено от кмета на общината, района,
кметството копие на решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
6. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се
разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти
в съседното землище съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно
основание пасища, мери и ливади, 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
7. Лицата подават заявление по образец одобрен от министъра на земеделието и
храните до кмета на община Брусарци в срок до 10 март, към което прилагат
документи .
8. Съгласно чл.37и ал. 6,7,8,9 т ЗСПЗЗ при разпределяне на пасищата за
индивидуално ползване Кметът на общината назначава комисия, която определя
необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ и
разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в
срок до 1 май. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
в землището към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия
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 имотите от
общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се
извършва последователно в съседното землище, община и област. Протоколът по ал. 6
или по ал. 7 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. При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 7 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6
предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от
него лице протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително
разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
9. Сключването на договори за наем или аренда за индивидуално ползване на
пасищата и ливадите , с минимален срок 5 /пет/ стопански години , се извършва от
Кмета на община Лом въз основа на протоколите на комисията по разпределение на
свободните пасища мери и ливади от Общинския поземлен фонд, след заплащане на
наемната или арендната цена. Договорите съдържат данните по чл.37и , ал. 1, 4, 6 и
7 от ЗСПЗЗ и се регистрират в общинската служба по земеделие.

10. Съгласно чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ Останалите свободни пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който

се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се
провеждат от областната дирекция "Земеделие" – за земите от държавния поземлен
фонд, и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се
сключват за една стопанска година.
11. Съгласно чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Останалите след провеждане на търга по
ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в
правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска
година.
III. ЧАСТИТЕ ОТ
ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ

МЕРИТЕ

И

ПАСИЩАТА,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в
чл. 41, ал. 2 от НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 - 2013 г .
Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене,
извършват:
1. първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли.
2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към
периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват
ниска скорост.
Подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след
последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на
животните до 1,5 ЖЕ/ха.”
IV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА
ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ


Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и
водопоите да се ползват съществуващите полските пътища.

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И
ПАСИЩАТА

ПОДОБРЯВАНЕ НА

Животновъдите, ползватели на общинските пасища , се задължават:
 Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност
и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове
 Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги
използват за не земеделски нужди;
 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени,
опасни и др. отпадъци;
 Да не се пали растителност в пасищата;
 .Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с
плевелната растителност, отводняване и напояване, се съгласуват с
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и
почистване от храсти с кмета на населеното място;
 Пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.;





Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в
пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да
извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.
Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на
денонощието.

VI. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА


Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се
поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени
участъци. При необходимост да се премине към химизация на
неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

VII. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА


.При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за
изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

VIII. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
 При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона
за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.
IX. ОХРАНА
 Охрана на наетите мерите и пасищата от общински поземлен фонд е
съответно за сметка на ползвателите.
.
X. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ,
ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ








превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
коситба в размножителния период на птиците;
използването на определени торове или средства за растителна защита;
унищожаването на видове от флората – късане, изкореняване, изкопаване и сеч;
преминаване и престой с моторни средства;
паша на животни над допустимия вид и брой;
изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

