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Приложение №2 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
(изготвени съгласно чл. 37и, ал .3, т. 2 на Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Годишния план за паша за 2013 г.) 
 

Правилата за ползване на пасищата на територията на Община Брусарци съдържат:  
1. Перспективен експлоатационен план за паша. 
2. Правила за определяне начина на разпределение на  пасищата за общо и  индивидуално 

ползване. 
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. 
8. Построяване на навеси. 

            9. Охрана. 
          10. 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. 
 
 

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 
Минимално 
необходима 

площ /ха/ 
ЕРД над 24 месеца 0,5 
ЕРД над 8-24 месеца 0,2 
ЕРД над 2-8 месеца 0,1 
ДРД /овце, кози/  0,05 

Таблица № 1 
 
 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. 
         4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили 
европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти 
по Програма за развитие на селските райони  за стабилизиране на икономическото състояние на 
фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 
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II. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ПАСИЩАТА  
ЗА ОБЩО   И  ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 

 
1. Ежегодно, в срок до 01.11. общината предоставя на кметовете списък с данни на 

имотите, определени за ползване като пасища, изготвен от  длъжностно лице „Земеделие и 
екология” 

2. Кметовете/кметските наместници по населени места, съвместно с участъковия 
ветеринарен лекар в срок до 15.12. на съответната година изготвят и заверяват:  

- списък - образец на всички стопани  отглеждащи пасищни животни  на територията на 
населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите 
пасищни животни по стада.  Списакът се заверява надлежно с подпис и печат от кмета /кметския 
наместнник на населеното място и от  участъковия  ветеринарен лекар. Същият се представя в 
общината до 30.12. на текущата  година. 

3. Ежегодно, в срок до 30.01.  собствениците на пасищни животни заявяват писмено 
желанието си за ползване на пасищата с подаване на заяление до Кмета на  Община Брусарци /по 
образец, одобрен от кмета на общината/. Заявлението съдържа информация за броя на 
пасищните животни и за начина на ползване на пасищата – индивидуално или  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 
  4. Земеделски стопани – животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за 
индивидуално ползване на пасища сключват договор с общината, при спазване на  чл. 37 и, ал.5  
и чл.37п от ЗСПЗЗ.  

5. Стопаните, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми на Общата 
селскостопанска политика, представят копие от Решението за предоставяне на общински мери и 
пасища,  за общо ползване  или договора, сключен с общината за индивидуално ползване, което 
им служи като правно основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл. 41 
от Закона за подпомагане на земеделските производители. 
 

III.  ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ  ПРЕДИМНО ЗА 
КОСЕНЕ 

 
 Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две коситби годишно. 

Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се 
започва от средата към периферията. 

 
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  ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАСИЩАТА 

 
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; 
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 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. 

 
 
 

 


