
 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  

ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ  

    Годишният план за паша Община Джебел за стопанската 2022/2023 година е 

изготвен във връзка с прилагане разпоредбата на чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за 

собствеността и ползването  на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

 

ІІ. ОБХВАТ 

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

Общински поземлен фонд на територията на Община Джебел, 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 подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на 

пасищата, мерите и ливадите общинска собственост, както и да се повиши положителното 

въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики. 

 

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА, 

 МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

 

 Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо 

и индивидуално ползване на територията на Община Джебел, включени в списъка в 

Приложение № 1. 

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА,  

МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

 Размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите, както и правилата за 

общо и за индивидуално ползване на територията на Община Джебел в зависимост от 

броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се 
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определя от Общинския съвет на Община Джебел с решение, прието с мнозинство от 

общия брой на съветниците. 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

  

 1. Общината e длъжна: 

 1.1. Ежегодно да актуализира списъка на свободните пасища, мери и ливади от 

ОПФ, подлежащи на ползване. 

 1.2. По общодостъпен начин да обяви по населените места, общинските пасища и 

мери, разпределени за общо и индивидуално ползване, като се разяснят реда и условията 

за предоставянето им за ползване. 

 1.3. Да осигури безпрепятствено ползване на пасища, мери и ливади -публична 

общинска собственост от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 

производители и желаещите да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро 

земеделско и екологично състояние. 

 1.4. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище да предостави в 

съседно землище. 

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

подобряване на ползването на пасищата, мерите и ливадите. 

 

 2. Ползвателите на пасища, мери и ливади са длъжни: 

 2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

 2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и 

да не ги използват за не земеделски нужди. 

 2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и други отпадъци. 

 2.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 

 2.5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 

 2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с 

утайки от пречистени отпадни води. 

 2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 

 2.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

 2.9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

 2.10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

 2.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и 

мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи. 

 2.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

 2.13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 

 2.14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

 2.15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка. 
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 2.16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с 

общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти 

с кмета или кметския наместник на населеното място. 

 2.17. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да 

се ползват съществуващите прокари и полските пътища.  

 2.18. Поддържане в добро състояние наличните обекти за водопой – чешми, корита 

и др. 

 2.19. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища. 

 2.20. При ползване на мери и пасища е необходимо да се спазват Националните 

стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно: 

Национален стандарт 7.  

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 

папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и 

аморфа (Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и 

периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

 2.21. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 

на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици 

и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, 

(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програми за развитие на селските райони: Агроекология и климат; 

Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; 

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения. 

 2.22. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на 

земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи 

по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА  

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

 

 1. Кмета на Общината: 
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 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 

разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на 

съответното кметство /населено място/.  

 

 2. Отдел „Общинска собственост и горско стопанство”: 

 2.1. Отговаря за актуализацията на плана за паша; 

 2.2. Съдейства и подпомага работата на кметовете  и кметските наместници по 

изпълнението на плана за паша. 

 2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен 

фонд; 

 2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове. 

 

 3. Кметове и кметски наместници на населените места: 

 3.1. Могат да участват в работни групи, които да подпомогнат комисията по 

разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване от 

земеделските стопани. 

 3.2. Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата, мерите 

и ливадите за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние. 

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 При изпълнение на плана, Общинска администрация Джебел взаимодейства с 

Общинска служба по Земеделие – Джебел, Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали, 

Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали. Взаимодейства и с 

регистрираните сдружения и асоциации на животновъдите на територията на Община 

Джебел. 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

 

 Чрез предоставянето за ползване под наем или аренда на пасищата и мерите от 

ОПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти и сключването на 

договори, общината осигурява постъпления в бюджета.  

  

 


