
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

ЗА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА 

ЗА СТОПАНСКАТА 2015 - 2016 г. 

  

І. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2015 - 2016 г. се разработва на основание 

чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона 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 за ползване на мерите, 

пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд по землищата на населените места на 

територията на община Елена, при спазване на правилата за ползването им, изготвени 

съгласно чл.37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ и определяне задълженията на общината и на 

ползвателите за поддържането им. 

ІІІ. ЦЕЛ 

Годишният план за паша има за цел да се подобри стопанисването, контролът и редът за 

ползването на мерите, пасищата и ливадите, част от общинския поземлен фонд, от 

земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при 

прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно 

въздействие върху околната среда.  

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  

А. Задължения на общинската администрация:  

Кметът на община Елена: 

1. Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на пасищата, 

мерите ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината.   

2. Изисква от кметовете по населените места спазване на правилата по отношение 

ползването на мерите и пасищата за съответното землище. 

 3. Внася за одобряване в Общински съвет актуализирани списъци на мерите, пасищата и 

ливадите за общо и индивидуално ползване. 

Старши експерт „ОСЗТ" при община  Елена: 

1. Ежегодно изготвя справка с площта в декари на общинските мери, пасища и ливади,  

разпределени по землища; 

2. Отговаря за актуализацията на годишния план. 

3. Съдейства и подпомага  кметовете и кметските наместници по изпълнение на плана. 

4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове. 



Кметовете и кметските наместници: 

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

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

Б. Задължения на ползвателите: 

1. За общо и индивидуално ползване на общинските мери и пасища, земеделските 

производители – животновъди, трябва да спазват Националните стандарти 4.1 и 4.2: 

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи 

(пасища, ливади и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 

0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха), и/или да извършват минимум 1 коситба за 

съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските 

райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони; 

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от 

нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), 

айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 

2. Да вземат мерки с оглед избягване влошаването на естествените местообитания, като не 

се допускат преизпасване на пасищата, мерите и ливадите от животни над допустимия 

минимум на хектар; 

3. Да не се допуска навлизането / израстването на нежелана растителност в териториите за 

паша; 

4. Да поддържат полуестествените тревни площи чрез традиционни земеделски практики 

(паша и/или косене); 

5. Да полагат грижи за повърхностно подобряване на терена като почистване от камъни, 

храсти, вредни плевели и др., подравняване на площта от мравуняци, къртичини и 

коловози; 

6. Да не променят предназначението им и да не ги разорават, както и да не ги използват за 

неземеделски нужди; 

7. Да не допускат замърсяването на териториите, предназначени за паша, с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

8. Да не извършват палежи на растителност в мерите и пасищата; 

9. При необходимост да извършват пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване. 

V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЕЛЕНА 

Ползвателите на територии, предназначени за паша, са длъжни да познават и спазват 

Правилата за ползване на пасищата и мерите на територията на община Елена. Същите са 

приети с Решение № … на Общински съвет Елена и включват: 

1. правила за определяне начина на разпределение на мерите и пасищата за общо и 

индивидуално ползване; 

2. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата; 

3. ветеринарна профилактика; 

4. охрана; 

5. режим на ползване, забрани и ограничения 



При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват също и и Условията 

за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните 

стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-990 / 23.12.2009 г. на Министъра 

на земеделието и храните. 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасищата и мерите за 

стопанската 2015 - 2016 г. служителите от общинската администрация следва да обменят 

информация и да координират действията си с областната структура на Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ), както и с ветеринарните специалисти, 

упражняващи дейност на територията на община Елена. 


