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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

за стопанската 2022/2023  година на територията на Община Брацигово 

І. Основание 

    Настоящият годишен план за паша за стопанската 2022-2023 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 не позволяване 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 обявява в 

общината и кметствата на информационните табла и се публикува 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 2022/2023 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. 
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VII. Задължения на общината и ползвателите за поддържане на 

мерите, пасищата и ливадите 

1. Задължения на Общината : 

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

наемателите на пасищата;  

- 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 2022/2023 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 № 392 Протокол №31/17.12.2021  

година на Общински съвет-Брацигово. 

 

 

 

 

Изготвил : Ангелина Калинова 

Младши експерт ЗГВ 
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Приложение 1 

 

П Р А В И Л А 

за ползване на мери, пасища и ливади 

на територията на Община Брацигово 
 

      Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община 

Брацигово са изготвени по изискванията на Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ (чл. 37о, ал. 2), съгласно който тези правила съдържат: 

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша  

1.1 Дългосрочно опазване на пасищата, мерите и ливадите в община Брацигово, 

опазване на биологичното разнообразие; 

1.2 Установяване на контакти между управляващи и земеделски производители с цел 

постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и 

ливадите;  

1.3 Създаване перспектива за подпомагане на земеделските производители, които ще 

допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на 

районите с пасища, мери и ливади, главно животновъди, които утвърждават 

животновъдството като фактор за развитие на населеното място.  

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и 

индивидуално ползване. 

2.1 Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

- Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен 

фонд се отдават под наем 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 общинския поземлен фонд се предоставят под наем на 

лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 

„Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, 

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ;  

- Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се 

обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в 

срок до 1 март; 

- Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното 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 15 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които 

отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 

(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от 

първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или 

кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване 

към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15  
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животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите; 

- Правоимащите лица подават заявление по образец до Кмета на общината в 

срок до 10 март, с приложени необходими документи, определени в ПП ЗСПЗЗ;  

- Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ по реда, описан по-горе и разпределя 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 съответния  ред имоти, съответната комисия извършва 

допълнително разпределение и 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. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и 

област; 

- При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 

направеното вече разпределение в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията, определена от Кмета на общината, 

предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него 

лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд; 

1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по-горе и след заплащане на 

наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните, описани в ЗСПЗЗ и се 

регистрират в общинската служба по земеделие; 

- Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се 

отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година; 

- Останали след провеждане на търга 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; 

- Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени 

наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

 

2.2 Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо ползване. 

    По смисъла на ЗСПЗЗ „Общо ползване” е традиционна практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече 

колективни стада. 

3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене 

- Общинският съвет може да определи части от мерите, пасищата и ливадите, 

предназначени предимно за косене; 

- Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, най-малкото една коситба годишно, 

като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповеди на Министъра на 

земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние; 

- Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене. 
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4. 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 прокари и полските пътища. 

5. Мерки за опазване,  поддържане и подобряване на мерите, пасищата и 

ливадите. 
5.1 Почистване от камъни: 

- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и 

след това се изнасят; 

- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на 

кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.; 

- Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене). 

5.2 Почистване от храсти: 

- чрез целенасочена паша; 

- механично почистване чрез изрязване.  

5.3 Борба с плевелната растителност: 

- чрез навременна коситба; 

- чрез регулирана паша; 

- чрез окосяване на неопасаната трева. 

5.4 Регулиране на водния режим при заблатени площи: 

- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на 

повърхностния отток. 

5.5 Условия за опазване и поддържане на пасищата:  

- За почвения слой не се допуска: нарушаване целостта на почвения слой –

разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване; преминаването и 

движението с моторни превозни средства в самото пасище;  

- За биологично разнообразие –опазване и поддържане на местообитанията при паша 

не се допуска: паленето на огън, извън определените обезопасени и обозначени за 

това места; унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване 

или сеч; оставянето на пашуващите животни без надзор; не се позволява 

разпръскването на битови отпадъци из пасището. 

6. Ветеринарна профилактика  
     Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са 

посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 

профилактика и борба срещу болестите по животните, съгласно чл. 118, ал. 1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. При поява на заразна болест 

изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за 

ограничаване и ликвидиране на болестта, съгласно чл. 126 от ЗВД. Постоянно 

действащите епизоотични комисии към Областните управители и общини 

предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване 

или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост 

от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната 

среда, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или 

налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища 

на заразни болести се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации /ДДД/.  

7. Мери, пасища и ливади, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с 

подходящи тревни смески  
     При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени 

пасища могат се засяват с подходящи тревни смески.  
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8. Построяване на навеси  
    Построяването на навеси в мери и пасища се извършва с разрешение без промяна 

на предназначението им, съгласно изискванията и разпоредбите по Закона за 

устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи. 

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси 
   Въвеждането и редуването на парцелно ползване на пасищни комплекси се 

осъществява само при необходимост.  
10. Охрана 
    Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са 

поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

Всички разноски по охраняването са за сметка на ползвателите. 

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 
11.1 Общината е длъжна:  

- Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – 

публична общинска собственост за ползване от собствениците и ползвателите на 

животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ и желаещите да поддържат мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и 

екологично състояние; 

- Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасищата, мерите и ливадите. 

11.2 Ползвателите на мерите, пасищата и ливадите са длъжни: 

- Да ползват предоставените мери, пасища и ливади за индивидуално или общо 

ползване единствено за паша на притежаваните и регистрираните пасищни животни, 

от техните собственици и ползватели на животновъдни обекти; 

- Да не разорават предоставените им мери, пасища и ливади и да не променят начина 

на трайно ползване;  
- Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна 

и храстова растителност. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да 

се извършва, съгласно законовите и подзаконови нормативни актове; 

- Да почистват мерите, пасищата и ливадите от камъни, битови, строителни, 

промишлени и други отпадъци;  

- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 

- Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със заповеди на 

Министъра на земеделието и храните, а именно:  

o Запазване и поддържане на съществуващите трайни тераси; 

o Ползвателите на мери, пасища и ливади са длъжни да извършват минимум 

една коситба за съответната година; 

o Постоянните пасища, мери и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност;  

o Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове;  

o Опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на 

дървесна и храстовидна растителност в тях; 

o Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 

/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити; 

o Да се ползват прокарите при извеждане на селскостопанските животни до 

местата за паша и водопои или да се използват съществуващите полски 
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пътища;  

o Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 

o Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите, пасищата и ливадите; 

o Да не се извършва паша нощем и без пастир;  

o Да опазват пасищата, мерите и ливадите от ерозиране, заблатяване и 

засоляване;  

o Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата,мерите и ливадите; 

o Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.  

    

12. Карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, 

определени в Системата за идентификация на земеделските парцели. 

    При необходимост физическите блокове, определени в Системата за 

идентификация на земеделските парцели могат да се проверят в ТП Общинска 

служба „Земеделие” град Брацигово. 

 

    За неуредени в настоящите правила въпроси се прилага редът и правилата на Закон за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на Закон за 

собствеността и ползването на земеделските земи и действащото законодателство на 

Република България. 
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Приложение № 2  

 

 

Земеделски земи с начин на трайно ползване – пасище, мери, ливади – 

публична общинска собственост, предложени за индивидуално ползване в 

землището на село Исперихово, община Брацигово – ЕКАТТЕ 32888 

 

№ 

по 

ред 

Местност Номер на 

имот/иденти

фикатор 

Площ 

дка./кв.м. 

Категория НТП 

1 „Карталташ“ 033016 164.385 9 пасище 

2 „Карталташ“ 033017 33.348 8 пасище 

3 „Хисара“ 049001 358.148 9 пасище 

4 „Манда гьол“ 004001 4.404 9 пасище 

5 „Мантар тепе“ 030001 6.365 9 пасище 

6 „Мантар тепе“ 030002 6.560 8 пасище 

7 „Карталташ“ 033007 15.494 8 пасище 

8 „Карталташ“ 033011 19.099 9 пасище 

9 „Карталташ“ 033012 7.074 4 пасище 

10 „Карталташ“ 033006 11.022 8 пасище 

11 „Карталташ“ 033001 173.290 9 пасище 

12 „Карталташ“ 033005 110.259 9 пасище 

13 „Хисара“ 049010 132.637 9 пасище 

14 „Хисара“ 049003 103.531 9 пасище 

15 „Хисара“ 049004 29.230 9 пасище 

16 „Хисара“ 049009 18.583 10 пасище 

  

Земеделски земи с начин на трайно ползване – пасище, мери, ливади – 

публична общинска собственост, предложени за индивидуално ползване в 

землището на село Равногор, община Брацигово – ЕКАТТЕ 61220 

 

№ 

по 

ред 

Местност Номер на 

имот/иденти

фикатор 

Площ 

дка./кв.м. 

Категория НТП 

1 „Боазката река“ 024030 1.855 9 ливада 

2 „Динкова 

воденица“ 

022257 1.579 8 ливада 

3 „Кацата“ 025107 1.102 9 ливада 

4 „Боазката река“ 024047 2.133 9 ливада 

5 „Боазката река“ 024050 1.405 9 ливада 

6 „Боаза“ 025400 3.296 9 ливада 

7 „Боазката река“ 024033 1.672 9 ливада 

8 „Боазката река“ 024035 1.192 9 ливада 

9 „Малката бука“ 023015 1.132 9 ливада 

10 „Динкова 

воденица“ 

022367 1.256 8 ливада 

11 „Конарника“ 121046 5.249 8 ливада 
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12 „Боазката“ 024373 4.251 9 ливада 

13 „Боазката“ 024469 1.340 9 ливада 

14 „Реката“ 004416 9.211 9 ливада 

15 „Динкова 

воденица“ 

022242 7.420 8 пасище 

16 „Баташка река“ 023396 4.430 9 ливада 

17 „Ръбово дере“ 004091 4.035 9 пасище 

18 „Реката“ 004422 7.940 10 пасище 

19 „В гората“ 001025 3.305 8 ливада 

20 „В гората“ 001027 9.474 8 ливада 

21 „В гората“ 001026 36.259 8 ливада 

22 „Потока“ 004227 0.901 10 ливада 

23 „Потока“ 004239 1.310 9 пасище 

24 „Потока“ 004240 0.260 9 пасище 

25 „Варовитника“ 004347 3.180 10 пасище 

26 „Варовитника“ 004349 0.488 10 ливада 

27 „Варовитника“ 004351 0.417 10 ливада 

28 „Варовитника“ 004359 2.281 10 ливада 

29 „Варовитника“ 004360 0.218 10 ливада 

30 „Варовитника“ 004391 0.297 10 ливада 

31 „Войковото“ 004399 18.472 10 пасище 

32 „Варовитника“ 004152 10.588 10 пасище 

33 „Варовитника“ 004420 15.744 10 пасище 

34 „Потока“ 004447 92.961 10 пасище 

35 „Потока“ 004428 2.154 9 пасище 

36 „Потока“ 004434 8.144 7 пасище 

37 „Варовитника“ 004444 41.018 10 пасище 

38 „Павла“ 008023 0.713 9 ливада 

39 „Павла“ 008016 5.117 9 пасище 

40 „Павла“ 008195 15.233 9 пасище 

41 „Павла“ 008225 0.593 9 ливада 

42 „Павла“ 008227 2.617 9 ливада 

43 „Павла“ 008228 0.929 9 пасище 

44 „Павла“ 008229 1.181 9 пасище 

45 „Павла“ 008230 0.400 9 ливада 

46 „Павла“ 008431 8.501 9 пасище 

47 „Павла“ 008454 8.969 10 пасище 

48 „Павла“ 008455 9.678 10 пасище 

49 „Павла“ 008477 65.944 10 пасище 

50 „Павла“ 008483 3.598 9 ливада 

51 „Павла“ 008484 7.533 9 ливада 

52 „Павла“ 008485 0.182 9 ливада 

53 „Павла“ 008496 0.820 10 ливада 

54 „Павла“ 008503 24.579 10 пасище 

55 „Павла“ 008522 1.376 9 ливада 

56 „Павла“ 008576 0.060 10 ливада 

57 „Павла“ 008577 2.131 10 ливада 

58 „Павла“ 008579 2.716 9 ливада 

59 „Павла“ 008587 008587 9 пасище 
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60 „Чадъра“ 017120 7.515 9 пасище 

61 „Чадъра“ 017125 2.716 9 пасище 

62 „Чадъра“ 017207 11.664 9 пасище 

63 „“Божевсобат“ 020676 14.038 9 пасище 

64 „Божевсобат“ 020725 1.097 9 пасище 

65 „Форцово“ 037013 35.677 10 пасище 

66 „Форцово“ 037016 7.711 10 пасище 

67 „Форцово“ 037026 4.881 10 пасище 

68 „Форцово“ 038016 10.019 10 пасище 

69 „Форцово“ 038022 4.370 10 пасище 

70 „Форцово“ 038037 7.897 10 ливада 

71 „Форцово“ 038043 2.304 10 пасище 

72 „Форцово“ 038049 3.241 10 пасище 

73 „Форцово“ 038051 34.503 10 пасище 

74 „Форцово“ 039029 38.494 10 пасище 

75 „Форцово“ 039040 1.916 10 пасище 

76 „Форцово“ 039037 0.758 10 пасище 

77 „Форцово“ 039038 1.533 10 пасище 

78 „Форцово“ 039049 9.136 10 ливада 

79 „Форцово“ 039056 6.247 10 ливада 

80 „Форцово“ 039057 2.036 10 ливада 

81 „Черешица“ 040032 18.760 10 ливада 

82 „Черешица“ 040040 26.638 10 ливада 

83 „Черешица“ 040046 8.956 10 ливада 

84 „Арина“ 041035 0.492 10 пасище 

85 „Арина“ 041054 3.756 10 ливада 

86 „Арина“ 041056 2.078 10 пасище 

87 „Арина“ 041058 2.826 10 ливада 

88 „Арина“ 041060 5.123 10 ливада 

89 „Форцово“ 042018 2.056 10 пасище 

90 „Форцово“ 042019 13.584 10 пасище 

91 „Буковик“ 043036 19.367 10 пасище 

92 „Буковик“ 044014 1.929 10 пасище 

93 „Буковик“ 044067 85.295 10 пасище 

94 „Буковик“ 044069 69.151 10 пасище 

95 „Гьола“ 002391 1.412 9 ливада 

96 „Чемериката“ 020548 1.212 8 ливада 

97 „Гьола“ 002398 1.047 9 ливада 

98 „Чемериката“ 019328 2.934 8 ливада 

99 „Пряволата“ 003461 4.091 9 ливада 

100 „Потока“ 003289 1.011 9 ливада 

101 „Потока“ 003285 2.462 9 ливада 

102 „Войковото“ 003252 1.477 9 ливада 

103 „Потока“ 003262 2.441 9 ливада 

104 „Пряволата“ 003035 4.376 9 ливада 

105 „Баш егрек“ 002642 1.396 9 ливада 

106 „Баш егрек“ 002605 2.200 9 ливада 

107 „Гьола“ 002408 1.360 9 ливада 

108 „Алата“ 002020 1.748 9 ливада 
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109 „Гьола“ 002404 1.089 9 ливада 

110 „Баш егрек“ 002674 2.379 9 ливада 

111 „Потока“ 003269 1.822 7 ливада 

112 „Чемериката“ 019330 1.721 8 ливада 

113 „Чемериката“ 019446 1.248 8 ливада 

114 „Чемериката“ 020490 1.645 9 ливада 

115 „Чемериката“ 019345 2.519 8 ливада 

116 „Чемериката“ 020702 1.894 8 ливада 

117 „Сюлмана“ 024705 1.680 8 ливада 

118 „Беглика“ 025101 1.099 9 ливада 

119 „Боаза“ 025505 17.899 8 ливада 

120 „Малката бука“ 002558 1.298 9 ливада 

121 „Беглика“ 021443 1.737 9 ливада 

122 „Беглика“ 021742 1.065 8 ливада 

123 „Баш егрек“ 023104 1.359 9 ливада 

124 „Тузлата“ 023124 2.388 9 ливада 

125 „Баш егрек“ 023205 1.066 9 ливада 

126 „Баш егрек“ 023242 1.373 9 ливада 

127 „Баш егрек“ 023211 6.085 9 ливада 

128 „Баш егрек“ 023340 7.185 9 ливада 

129 „Сюлмана“ 024341 2.107 8 ливада 

130 „Сюлмана“ 024344 1.410 9 ливада 

131 „Беглика“ 024363 3.265 8 ливада 

132 „Беглика“ 024364 3.589 9 ливада 

133 „Сюлмана“ 024417 1.315 8 ливада 

134 „Баш егрек“ 002218 1.101 9 ливада 

135 „Беглика“ 021450 1.487 9 ливада 

136 „Сюлмана“ 024491 1.177 9 ливада 

137 „Сюлмана“ 024552 1.102 8 ливада 

138 „Сюлмана“ 024729 1.331 8 ливада 

139 „Сюлмана“ 024438 1.196 8 ливада 

140 „Беглика“ 025098 0.677 9 ливада 

141 „Чемериката“ 020717 2.012 9 ливада 

142 „Чемериката“ 020556 1.154 8 ливада 

143 „Баш егрек“ 002380 1.043 9 ливада 

144 „Баш егрек“ 002376 1.371 9 ливада 

145 „Гьола“ 002356 1.061 9 ливада 

146 „Баш егрек“ 002347 1.955 9 ливада 

147 „Баш егрек“ 002375 2.071 9 ливада 

148 „Баш егрек“ 002240 1.113 9 ливада 

149 „Беглика“ 021423 1.153 9 ливада 

150 „Беглика“ 025105 2.443 9 ливада 

151 „Чемериката“ 019444 31.604 8 ливада 

152 „Стария чарк“ 022379 45.074 10 пасище 

153 „Стария чарк“ 022020 19.648 9 пасище 

154 „Конарника“ 121120 73.57 10 пасище 

155 „Реката“ 121082 27.194 9 пасище 

156 „Беглика“ 025109 1.225 9 ливада 

157 „Беглика“ 025104 0.897 9 ливада 
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158 „Беглика“ 025100 0.760 9 ливада 

159 „Беглика“ 025111 1.199 9 ливада 

160 „Беглика“ 025102 1.005 9 ливада 

161 „Беглика“ 025099 1.283 9 ливада 

162 „Баш егрек“ 002636 14.792 9 ливада 

163 „Конарника“ 121046 5.249 8 ливада 

164 „Баш егрек“ 023196 2.286 9 пасище 

165 „Баш егрек“ 023195 2.485 9 пасище 

166 „Гърлото“ 022268 5.338 9 пасище 

167 „Чемериката“ 020724 1.296 8 ливада 

168 „Свети Илия“ 018653 1.100 9 ливада 

169 „Чемериката“ 019638 1.558 8 ливада 

170 „Чемериката“ 019665 4.698 8 ливада 

171 „Чемериката“ 019667 3.037 8 ливада 

172 „Кобиларе“ 121094 3.570 10 пасище 

173 „Пряволата“ 003510 5.975 9 пасище 

174 „Конарника“ 121061 5.752 8 пасище 

175 „Кобиларе“ 121099 23.563 9 пасище 

176 „Беглика“ 021311 1.792 9 ливада 

177 „Потока“ 003519 5.493 9 ливада 

178 „Кацата“ 025493 13.527 9 пасище 

179 „Гърлото“ 022057 7.596 9 ливада 

180 „Тузлата“ 023387 3.706 9 ливада 

181 „Луковица“ 027105 1.784 10 ливада 

182 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022194 1.084 8 ливада 

183 „Боазката река“ 024043 0.957 9 ливада 

184 „Реката“ 121070 1.009 7 ливада 

185 „Чемериката“ 019445 0.582 8 ливада 

186 „Сюлмана“ 024493 0.496 8 ливада 

187 „Чемериката“ 019434 1.060 9 ливада 

188 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022216 0.992 8 ливада 

189 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022212 1.064 8 ливада 

190 „Карантията“ 026267 2.715 9 ливада 

191 „Боазката река“ 024621 1.885 8 ливада 

192 „Сюлмана“ 024821 1.853 9 ливада 

193 „Беглика“ 021415 2.485 9 ливада 

194 „Боазката река“ 024620 1.603 8 ливада 

195 „Кобиларе“ 021871 1.573 9 ливада 

196 „Баташка река“ 023358 0.983 9 ливада 

197 „Гърлото“ 022154 1.273 8 ливада 

198 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022185 1.829 8 ливада 

199 „“Чемериката“ 020852 4.343 8 ливада 

200 „Широкото 

ливаде“ 

018334 2.454 9 ливада 

201 „Реката“ 021040 1.644 7 ливада 
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202 „Криви 

ленища“ 

018689 9.721 9 ливада 

203 „Реката“ 021041 3.612 7 ливада 

204 „Реката“ 021042 2.450 10 ливада 

205 „Узуновото“ 024494 1.220 9 ливада 

206 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022142 1.507 9 ливада 

207 „Конарника“ 021976 3.579 8 ливада 

208 „Узуновото“ 024543 1.168 8 ливада 

209 „Узуновото“ 024348 2.957 9 ливада 

210 „“Гърлото“ 022269 3.542 8 ливада 

211 „Стария чарк“ 022019 1.225 9 ливада 

212 „Беглика“ 021352 1.540 9 ливада 

213 „Друма“ 018236 2.772 9 ливада 

214 „Свети Илия“ 018654 5.260 9 ливада 

215 „Конарника“ 021965 4.224 10 ливада 

216 „Чемериката“ 020858 3.300 9 ливада 

217 „Чемериката“ 020634 4.592 8 ливада 

218 „Чемериката“ 020635 0.951 8 ливада 

219 „Чемериката“ 020642 1.338 8 ливада 

220 „Чемериката“ 020647 1.843 8 ливада 

221 „Чемериката“ 022204 1.671 8 ливада 

222 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022220 1.191 8 ливада 

223 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022223 2.511 8 ливада 

224 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022226 2.630 8 ливада 

225 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022228 1.446 8 ливада 

226 „Зънгарова 

пладнишка“ 

024170 2.803 8 ливада 

227 „Сюлмана“ 024123 3.034 8 ливада 

228 „Боазката река“ 024137 2.552 8 ливада 

229 „Сюлмана“ 024131 1.259 8 ливада 

230 „Сюлмана“ 024140 0.819 8 ливада 

231 „Сюлмана“ 024146 0.387 8 ливада 

232 „Сюлмана“ 024147 0.774 8 ливада 

233 „Сюлмана“ 024148 0.512 8 ливада 

234 „Сюлмана“ 024150 1.518 8 ливада 

235 „Сюлмана“ 024151 1.331 8 ливада 

236 „Сюлмана“ 024152 1.772 8 ливада 

237 „Сюлмана“ 024168 1.589 8 ливада 

238 „Сюлмана“ 024092 2.201 8 ливада 

239 „Сюлмана“ 024180 1.760 8 ливада 

240 „Сюлмана“ 024107 0.718 8 ливада 

241 „Сюлмана“ 024225 1.288 8 ливада 

242 „Потока“ 003514 4.645 9 пасище 

243 „Конарника“ 121115 6.252 7 пасище 

244 „Кендевото“ 006327 17.700 10 пасище 
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245 „Гьола“ 002679 9.465 9 пасище 

246 „Широкото 

ливаде“ 

018674 57.597 10 пасище 

247 „Криви 

ленища“ 

018681 7.270 9 ливада 

248 „Динковата 

воденица“ 

022239 9.505 8 ливада 

249 „Кобиларе“ 021154 8.927 10 пасище 

250 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022261 2.589 8 пасище 

251 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022258 3.105 8 ливада 

252 „Динковата 

воденица“ 

022253 8.298 8 пасище 

253 „Зънгарова 

пладнишка“ 

022259 12.184 8 пасище 

254 „Павла“ 008559 38.974 10 пасище 

255 „Павла“ 008181 24.470 9 пасище 

256 „Павла“ 008510 19.876 9 пасище 

Земеделски земи с начин на трайно ползване – пасище, мери, ливади – публична 

общинска собственост, предложени за индивидуално ползване в землището на село 

Розово, община Брацигово – ЕКАТТЕ 62973 

 

№ 

по 

ред 

Местност Номер на 

имот/идент

ификатор 

Площ 

дка./кв.м. 

Категория НТП 

1 „Полене“ 001784 10.801 6 ливада 

2 „Реката“ 002122 16.010 6 ливада 

3 „Реката“ 002124 4.016 6 ливада 

4 „Добравата“ 002263 19.283 6 пасище 

5 „Владовица“ 001769 11.150 6 пасище 

6 „“Добравата“ 000853 32.921 6 пасище 

7 „Кошерища“ 002275 42.104 6 ливада 

 

 

Земеделски земи с начин на трайно ползване – пасище, мери, ливади – публична 

общинска собственост, предложени за индивидуално ползване в землището на град 

Брацигово, община Брацигово – ЕКАТТЕ 06207 

 

№ 

по 

ред 

Местност Номер на 

имот/идент

ификатор 

Площ 

дка./кв.м. 

Категория НТП 

1 „Спукани поляни“ 2.22 48.198 8 пасище 

2 „Чалмата“ 2.223 34.604 5 пасище 

3 „Друма“ 4.787 119.626 8 пасище 

4 „Друма“ 4.945 28.839 8 пасище 
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5 „Кръстец“ 2.539 106.375 9 пасище 

6 „Кръстец“ 2.369 45.123 9 пасище 

7 “Гачево блато“ 4.1413 6967 9 пасище 

8 „Нерзето“ 4.1276  5929 8 пасище 

9 „Зорявци“ 2.117 165.924 6 пасище 

10 „Спукани поляни“ 2.168 53429 9 пасище 

11 „Кръстец“ 2.550 594 6 пасище 

12 „Кръстец“ 2.542 1698 9 пасище 

13 „Кръстец“ 2.538 2289 9 пасище 

14 „Кръстец“ 2.531 2529 9 пасище 

15 „Зорявци“ 2.501 3329 9 пасище 

16 „Зорявци“ 2.329 8793 6 пасище 

17 „Зорявци“ 2.345 799 6 пасище 

18 „Зорявци“ 2.356 26024 9 пасище 

19 „Зорявци“ 2.491 19520 6 пасище 

20 „Зорявци“ 2.500 3050 9 пасище 

21 „Кръстец“ 2.551 6939 9 пасище 

22 „Соуджак“ 5.256 9750 9 пасище 

23 „Просовето“ 2.789 3428 8 пасище 

 

Земеделски земи с начин на трайно ползване – пасище, мери, ливади – публична 

общинска собственост, предложени за индивидуално ползване в землището на село 

Жребичко, община Брацигово – ЕКАТТЕ 29522 

 

№ 

по 

ред 

Местност Номер на 

имот/иден

тификатор 

Площ 

дка./кв.м. 

Категория НТП 

1 „Дълве/Гюнето“ 1.162 11.775 9 ливада 

2 „Дълве/Гюнето“ 1.131 3.201 9 ливада 

3 „Рупската нива“ 3.640 11.456 8 ливада 

4 „Добравата“ 3.128 54.243 9 пасище 

5 „Конска ливада“ 3.644 59.534 8 ливада 

6 „Мечека/Алчага“ 2.257 31.449 8 пасище 

7 „Свети Иван“ 1.250 31.069 9 ливада 

8 „Свети Иван“ 1.245 50.126 9 ливада 

9 „Калето/Габер“ 2.87 30.148 9 пасище 

10 „Буково“ 3.411 126.439 9 пасище 

11 „Добравата“ 3.130 9.227 9 пасище 

12 „Рупската нива“ 3.574 10.972 8 пасище 

13 „Извора“ 3.188 2.109 8 ливада 

14 „Добравата“ 3.89 30.560 9 пасище 

15 „Нивища/Лясковец“ 2.155 3.118 9 ливада 

16 „Нивища/Лясковец“ 2.153 6.896 9 ливада 

17 „Бивола“ 3.295 8.158 9 ливада 

18 „Барабордо“ 3.245 13.845 9 пасище 

19 „Нивища/Лясковец“ 2.157 26.294 9 ливада 

20 „Рупската нива“ 3.570 23.875 8 ливада 
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21 „Рупската нива“ 3.581 20.130 8 ливада 

22 „Горка/Нивища“ 2.55 1.408 8 пасище 

23 „Барабордо“ 3.621 14.899 8 ливада 

24 „Рупската нива“ 3.636 16400 8 пасище 

25 „Дълве/Гюнето“ 1.43 9.876 9 пасище 

26 „Вараник“ 1.327 76.511 9 пасище 

27 „Свети Иван“ 1.322 14.235 9 пасище 

28 „Конска ливада“ 3.542 29.494 8 ливада 

29 „Добравата“ 3.96 161.166 9 пасище 

30 „Ряката/Дрена“ 1.28 41.505 9 пасище 

31 „Рупската нива“ 3.589 14.652 8 пасище 

32 „Добравата“ 3.648 105.911 9 пасище 

33 „Барабордо“ 3.239 13.087 9 ливада 

34 „Добравата“ 3.226 28.460 9 ливада 

35 „Ряката/Дрена“ 1.72 2.638 9 ливада 

36 „Свети Иван“ 1.321 87.379 9 пасище  

37 „Ряката/Дрена“ 1.73 14.972 9 пасище 

38 „Дълве/Гюнето“ 1.40 11.944 9 пасище 

39 „Извора“ 3.625 120.022 8 пасище 
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