
Приложение към Решение №220/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

за стопанската 2021/ 2022  година на територията на Община Брацигово 

І. Основание 

    Настоящият годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година се разработва на 

основание чл.37 о, ал. 4, т.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗСПЗЗ/, съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане 

от Общинския съвет.  

ІІ. Обхват 

  Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите, 

пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с площта по землищата на 

населените места на територията на община Брацигово, като определя размера и 

местоположението им, при спазване на правилата за ползването им, съгласно изискванията 

на чл. 37и и чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ.   

ІІІ. Цел 

    Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и 

ливадите - публична общинска собственост от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната 

информационна система на БАБХ, както и да се повишат техните познания при прилагане 

на добрите селскостопански практики и тяхното положително въздействие върху околната 

среда. Годишният план цели намаляване тенденцията за изоставяне на пасищата и 

непозволяване използването им за други цели. 

 

ІV. Списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и 

ливадите с начин на трайно ползване и населени места на територията 

на община Брацигово 

    Община Брацигово изготвя (актуализира) ежегодно списък с размера  и 

местоположението на пасища, мери, ливади от ОПФ по отделните населени места. 

Изготвеният списък се предоставя на Общински  съвет-Брацигово, който  ежегодно приема 

решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на 

ползването на мерите, пасищата и ливадите, съгласно чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ. Списъкът с 

имотите за индивидуално ползване, съдържащ номер на имот, местност, землище, начин  

на трайно ползване, категория на земята и площ се обявяват в общината и кметствата на 

информационните табла и се публикуват на интернет страницата на общината след 

решението на Общински съвет – Брацигово. 
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V. Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на 

територията на община Брацигово 

1. Правила за ползване, описани в Приложение 1 към настоящия план. 

2. Списък с разпределените мери, пасища и ливади от ОПФ за индивидуално 

ползване – Приложение 2; 

       Ползването на мери, пасища и ливади от ОПФ през стопанската 2021/2022 година се 

осъществява от приложени списъци/заявления от земеделски производители, заявили 

писмено своето желание за ползване и отговарящи на правилата, приети от Общински 

съвет – Брацигово.  

VI. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана 
1. Кметът на община Брацигово 

- Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на 

пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на 

общината, съгласно ЗСПЗЗ; 

- Изисква от кметовете/кметски наместник по населените места спазване на 

правилата по отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите за 

съответното землище; 

- При недостиг на мери, пасища и ливади в дадено землище може да предостави в 

съседното землище; 

- Упълномощава длъжностни лица за провеждане на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на ЗСПЗЗ; 

- Ежегодно изготвя списък с общинските пасища, мери и ливади по землища; 

- Отговаря за актуализацията на годишния план; 

- Води електронен регистър на земеделските земи по НТП – пасища, мери, ливади 

от ОПФ.  

-  

2. Кметове на кметства/Кметски наместник  

 

- Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата, мерите 

и ливадите в добро земеделско и екологично състояние; 

- Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 

определените за общо и индивидуално ползване пасища, мери, ливади от ОПФ; 

- Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на пасища, мери, ливади при настъпила 

промяна. 

 

VII. Задължения на общината и ползвателите за поддържане на 

мерите, пасищата и ливадите 

1. Задължения на Общината : 
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- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените за индивидуално или 

общо ползване общински пасища, мери, ливади; 

- Да предоставя периодична информация на ползвателите, относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на пасища, мери, ливади. 

2. Задължения на ползвателите на мери, пасища и ливади от ОПФ: 

- Да не променят предназначението на мерите и пасищата; 

- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди; 

- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние; 

- Да почистват мерите и пасищата от замърсявания и камъни; 

- Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата с битови, строителни и други 

отпадъци от всякакво естество; 

- Мерите и пасищата да се почистват от орлова папрат, чемерика, аморфа и 

къпина; 

- Да се извършва коситба веднъж годишно, съгласно правилата за ползване на 

мерите, пасищата и ливадите на територията на общината; 

- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания; 

- Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизането на 

дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно 

стоящи и групи дървета, да се извършва, съгласно Закон за опазване на 

селскостопанското имущество; 

-  Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата; 

- Да извеждат и връщат животните „до“ и „от“ наетите пасища, мери и ливади и 

местата за водопой; 

- Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището. Да се грижат за него или да 

ангажират друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка и 

не допускат навлизането на животните си в земеделски земи, освен 

определените за тяхно ползване пасища; 

- Да не преотстъпват ползваните от тях пасища - общинска собственост на трети 

лица; 

- Всички разходи за изпълнение на задълженията са за сметка на ползвателите/ 

наемателите на пасищата;  
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- Задълженията се включват като клаузи в договорите за наем. 

VIII. Взаимодействие 

    При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и ливади от 

ОПФ за стопанската 2021/2022 година, общинска администрация Брацигово ще си 

взаимодейства с ОД “Земеделие”  град Пазарджик, ОС ”Земеделие” град Пещера, кметове 

на кметства/ кметски наместник по населени места и ветеринарен лекар, обслужващ 

община Брацигово. 

IX. Финансово осигуряване на плана 

      Финансовото осигуряване на плана се постига чрез постъпленията от наемите за 

ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Наемите за ползване на 

мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на бюджета на община 

Брацигово. 

 

 

 Годишният план за паша е приет с Решение № 220  от Протокол: №18/23.12.2020  

година на Общински съвет-Брацигово. 

 

 

 

 

Изготвил : Ангелина Калинова 

Младши експерт ЗГВ 


