
 
 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

 
 

Приложение №1  
……………………………………………………………………………………………………  

 
 

І. Таблица №1 
 

За общо ползване: 
(ЕКАТТЕ 03366 - гр.Белене: Земеделски имоти – публична общинска собственост в 

землището на гр.Белене, община Белене, по КККР на гр.Белене) 
 

№ по 
ред 

Кадастрална карта 
Имот № Местност НТП Площ (дка) 

1.  03366.17.58 ПАЧУНКОВ ТРАП Пасище, мера 51,846 
2.  03366.128.30 СРЕД ПОЛЕТО Пасище, мера 25,015 

ОБЩО 76,861 
 
 

І. Таблица №1а 
 
За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 

2021-2022 година: 
(ЕКАТТЕ 03366 - гр.Белене: Земеделски имоти – публична общинска собственост 

в землището на гр.Белене, община Белене, по КККР на гр.Белене) 
 

№ по 
ред 

Кадастрална карта 
Имот № Местност НТП Площ 

(дка) 
1.  03366.42.103 ЗАРЗАЛАТА Пасище, мера 38,919 

2.  03366.173.30 ПОД АЕЦ Пасище, мера 
19,915 

(площ на целият имот – 
103,915) 

3.  03366.179.86 ВРАТНИЦА Пасище, мера 146,130 

4.  03366.146.29 ЧЕРНЕЛИЦА Пасище, мера 
14,121 

(площ на целия имот 
42,362) 

5.  03366.116.38 УМИРИЦА Пасище, мера 78,136 
6.  03366.150.53 ПРЕВАЛА Пасище, мера 25,902 
7.  03366.92.167 ДОЛНАТА ЕЛИЯ Пасище, мера 42,478 
8.  03366.81.9 ВЪРБИТЕ Пасище, мера 109,935 
9.  03366.181.16 ТРОЯНЕ Пасище, мера 14,833 

ОБЩО 490,369 
 
 

ІI. Таблица №2 
За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 

2021-2022 година: 
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(ЕКАТТЕ 07630 - с.Бяла вода, община Белене: Земеделски имоти по КК - публична 
общинска собственост)  

 
№ по 
ред 

Кадастрална карта на 
с.Бяла вода 

Имот № 
Местност НТП Площ 

(дка) 

1.  07630.244.240 БОЗАЛЪКА Пасище, мера 348,766 
2.  07630.251.3 - Пасище, мера 241,829 

ОБЩО 590,595 
 
 

ІІІ. Таблица №3 
 

За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 
2021-2022 година: 

(ЕКАТТЕ 20537- с.Деков, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична 
общинска собственост) 
 

№ по 
ред 

КВС 
имот № Местност НТП Площ 

(дка) 
1.  000199 КАВГАЛИИТЕ Пасище с храсти 42,181 
2.  000210 ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ Пасище с храсти 46,781 
3.  000112 ЧЕРВЕНАТА ВОДА Пасище, мера 55,748 
4.  000423 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера 31,476 
5.  000161 ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ Храсти 10,534 
6.  000512 ПОД ОРМАНА Храсти 33,461 
7.  000085 НАД СЕЛО Пасище, мера 299,532 
8.  000093 ВЪРТОПА Пасище, мера 31,717 
9.  000135 НАД СЕЛО Пасище, мера 372,583 

10.  000136 НАД СЕЛО Пасище, мера 
143,913 

(площ на целият имот – 
163,914 дка) 

11.  000080 НАД СЕЛО Пасище, мера 
119,263 

(площ на целият имот – 
203,876 дка) 

12.  000107 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера 
506,562 

(площ на целият имот – 
597,948 дка) 

13.  000618 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера 33,255 

14.  000619 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера 
203,058 

(площ на целият имот – 
303,058 дка) 

15.  000220 НАД СЕЛО Пасище, мера 8,559 
16.  000226 НИКОПОЛСКИ ПЪТ Пасище, мера 124,369 
17.  000139 НАД СЕЛО Пасище, мера 23,616 
18.  000140 НАД СЕЛО Пасище, мера 6,827 
19.  000078 НАД СЕЛО Пасище, мера 58,836 
20.  000249 Равнището Пасище, мера 19,740 

ОБЩО 2172,011 
 
 

ІV. Таблица №4 
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За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 
2021-2022 година: 

(ЕКАТТЕ 40573 - с.Кулина вода, община Белене: Земеделски имоти по КК – 
публична общинска собственост) 

№ по 
ред КВС имот № Местност НТП Площ 

(дка) 
1.  40573.92.231 МЕРАТА Пасище, мера 574,066 
2.  40573.130.538 КОСТОВ ЕЛАК Пасище, мера 78,422  
3.  40573.216.629 ПАШАНКОВ ТРАП Пасище, мера 57,195 

4.  40573.105.550 МЕРАТА Пасище, мера 
224,758 

(площ на целият имот 
324,758) 

5.  40573.1.140 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище, мера 71,171 
6.  40573..86.610 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище, мера 62,742 
7.  40573.123.311 ОБОРОВИТЕ Пасище, мера 32,673 

8.  40573.216.631 КИСЕЛЕЦ Пасище, мера 
51,719 

(площ на целият имот 
81,719 

9.  40573.217.545 БАХЧИЩЕТО Пасище, мера 
344,222 

(площ на целият имот 
544,222 

ОБЩО 1496,968 
 
 

V. Таблица №5 
 

За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 
2021-2022 година: 

(ЕКТТЕ 56085 - с.Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС - 
публична общинска собственост) 
 

№ по 
ред КВС имот № Местност НТП Площ 

(дка) 
1.  000190 - Пасище, мера 14,710 
2.  000196 - Пасище, мера 24,731 
3.  000233 - Храсти 11,108 
4.  000238 - Храсти 15,861 
5.  029001 ПРЕСЯКА Ливада 6,950 
6.  000201 - Пасище, мера 16,955 

7.  56085-000205 
(56085.87.205) ………. Пасище, мера 

267,877 
(площ на целиия имот 

287,877) 
8.  000206 - Пасище, мера 37,261 

9.  000224 -------------- Пасище, мера 
175,934 

(площ на целия имот 
- 200,934) 

10.  000299 - Пасище, мера 55,147 
11.  000300 - Пасище, мера 8,037 
12.  000316 - Храсти 13,113 

ОБЩО 1496,968 
 
 

VІ. Таблица №6 
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За индивидуално ползване, за които няма сключени договори за стопанска 
2021-2022 година: 

(ЕКАТТЕ 72117 - с.Татари, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична 
общинска собственост) 

№ по 
ред КВС имот № Местност НТП Площ на имота 

(дка) 
1.  170019 ГОЛЯМАТА ВОДА Пасище, мера 27,720 
2.  170028 БАХЧАТА Пасище, мера 18,589 
3.  170029 БАХЧАТА Пасище, мера 20,264 
4.  170026 АЛИЕВ ДОЛ Пасище, мера 80,506 
5.  170033 БОЖУРЛУКА Пасище, мера 18,512 

6.  170071 КРАЙ СЕЛОТО Пасище, мера 
194,176 

(площ на целия имот 
– 804,176) 

7.  170076 
(72117.173.176) КЕРТИКА Пасище, мера 

274,633 
(площ на целия имот 

- 1289,777) 

8.  170070 
(72117.173.170) КЕРТИКА Пасище, мера 36,833 

ОБЩО 671,233 
 
Забележка: 
Картите (в цифров вид) са на разположение на общинските съветници в стая №15 на 

Общината! 
 
 
II. Съгласно чл.25, ал.1 от Закова за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да 
се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 
пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал.3 от ЗСПЗЗ 
случаи. Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и 
пасища, приходите от която се използват за поддържането им. 

Промяна на предназначението на мерите и пасищата по се допуска по изключение 
за: 

1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за 
устройство на територията; 

2. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б 
или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, 
когато това е заявено при сертифицирането на проекта; 

3.създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи 
урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или 
разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях; 

4. изпълнение на дейности по предоставени концесии по Закона за подземните 
богатства и за инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие 
на общината; 

5. други случаи, определени в закон. 
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или 

аренда по реда на чл.24а, ал.2 на ЗСПЗЗ 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 или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както 
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и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския 
поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 

 
В тази връзка, в изпълнение на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Община Белене, съгласно Приложение №2 е 
разработила за приемане и Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на 
Община Белене, както следва: 
 

Приложение №2 
………………………………………………………………………..…………………………… 
 

ПРАВИЛА 
 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
БЕЛЕНЕ 

 
(изготвени съгласно чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 на Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи) 
 
 
 
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Белене са 
изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(чл.37о, ал.1, т.2), съгласно който съдържат: 

1. перспективен експлоатационен план за паша; 
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, 

и тяхното разграничаване; 
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, за засяване с 

подходящи тревни смески; 
8. построяване на навеси; 
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
10. охрана; 
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; 

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в 
Системата за идентификация на земеделските парцели. 
 

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 
Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с 

изпълнението на Плана за развитие на Община Белене, Областна стратегия за развитие на 
земеделието и Програмата за развитие на селските райони в страната (ПРСР) и включва 
следните елементи: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Белене, опазване на биологичното 
разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с 
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възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за 
други цели. 

2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на 
агроекологични проекти. 

3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел 
постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане 
на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, 
получени чрез финасовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, 
които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на 
районите с пасища. 

5. 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 ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и 
утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 

6. Мерки свързани с пашуването и системи за паша: 
6.1. При свободна паша животните се пускат свободно на пасището, като се спазват 

следните основни положения: 
- начало на пашата – в края на фаза на бретене на тревните култури при височина на 

тревостоя  8-10 см. за ДРД и на 15 см. – за ЕРД; 
- да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; 
- да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да се избегне 

селективното изпасване; 
- когато на пасищата се изкарват говеда и овце за по-ефективно използване на 

тревната маса овцете да се пускат след говедата. 
6.2. При ротационна паша се спазват следните основни положения: 
- броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището; 
- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; 
- пасището се разпределя на отделни парцели с естествени огради от гористи пояси, 

храсти, реки или електропастир; 
- на тези оградени места животните се държат от три до осем дни ( говеда – от 3 до 5 

дни, овце – от 5 до 8 дни), след което следва период на покой около четири седмици; 
- периода на покой може да е от 20 до 50 дни в зависимост от скоростта на растеж на 

тревата и е по-дълъг през сухи и горещи лета; 
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя. 
6.3. Комбинирано използване -сенокосно и пасищно: 
- редуване по години. 
- двуполна система – площта се разделя на две части – едната се пасе до края на юли, а 

другата се коси, след което начина на ползване на парцели се сменя. 
 
ІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО И 

ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, И ТЯХНОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ; 
1. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават 

под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ 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 държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на 
лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 
„Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, 
ал.3, т.2. от ЗСПЗЗ. 
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2. Министърът на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно 
лице от състава на министерството определя със заповед свободните пасища, мери и 
ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по т.1, в срок, 
определен в правилника за прилагане на закона. „Списък на имотите с категории се 
обявява в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие" и се 
публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие" в срок 
до 1 март. 

3. 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. 

4. 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 животинска 
единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

5. Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към 
което прилагат документи определени в правилника за прилагането на закона. 
Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската 
администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението 
на имота. 

6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на т.4. и разпределя имотите за всяко землище. При 
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени 
имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-
малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение 
на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 

7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището 
към разпределените по реда на т.6. имоти съответната комисия извършва допълнително 
разпределение 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 или до достигане на 
нормата по т.4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, 
община и област.  

8. Протоколът по т.6. или по т.7. се обявява в кметството и се публикува на интернет 
страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на 
протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 
разпределението по т.7. в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото 
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лице в срок до 10 юни, комисията по т.6. предоставя служебно на министъра на 
земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице протоколите по т.6. и/или 
т.7. и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния 
поземлен фонд. 

10. Директорът на областната дирекция „Земеделие" назначава комисия, в състава на 
която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната 
дирекция „Земеделие". Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на т.4. в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за 
окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли. 
При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 

11. Протоколът по т.10. се обявява в кметството и в сградата на общинската служба 
по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната 
областна дирекция „Земеделие". Протоколът може да се обжалва по отношение на площта 
на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

12. Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и 10 кметът на общината, 
съответно директорът на областната дирекция „Земеделие", сключва договори за наем или 
аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на договорите е 5 
стопански години. Договорите съдържат данните по т.1, 4, 6 и 7 и се регистрират в 
общинската служба по земеделие. 

13. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния 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. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие" - за земите 
от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен 
фонд. Договорите се сключват за една стопанска година. 

14. Останалите след провеждане на търга по т.13. 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. 

15. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 
държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от 
Наредба №2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи 
за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна 
цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора. 

16. Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и 
ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на 
земеделието и храните, а от общинския поземлен фонд - в бюджета на съответната 
община. 

17. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или 
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван 
от Националния статистически институт. 

18. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, за които 
са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети 
лица. 

19. Договорите за наем и аренда по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ могат да се прекратяват 
или изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя. 
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20. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ, 
сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и предоставени от общинския съвет по реда 
на §27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010 г.), след 
издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската 
година, в която е издадено решението. 

21. Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция „Земеделие", 
ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и, ал.4, 7 и 9 от ЗСПЗЗпо 
сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 
общинския поземлен фонд. 

22. Спазването на условията по т.21 се установява въз основа на изготвена и 
предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на 
текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ: 

22.1. животновъдни обекти; 
22.2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 
22.3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 
23. Справката т.22 се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и 

се публикува на интернет страницата на агенцията. 
24. Когато при извършването на проверките се установи, че: 
24.1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански 

животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем 
или аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното 
намаление на броя на животните; 

24.2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора 
на областната дирекция „Земеделие"; 

24.3. е настъпила промяна на условията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, договорите за наем 
или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната 
дирекция „Земеделие"; 

24.4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора 
на областната дирекция „Земеделие". 

25. Договорите за наем или аренда по т.21 не се смятат за правно основание съгласно 
чл.41, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при 
извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 

26. В случаите по т.25 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите 
от регистъра на договорите за аренда и наем по чл.49, ал.1, т.6 от Наредба №49 от 5 
ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр.102 от 
2004 г.) и уведомява: 

26.1. кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд; 
26.2. директора на областната дирекция „Земеделие" - за имотите от държавния 

поземлен фонд. 
27. Точка 24.1, т.25 и т.26 не се прилагат за част или всички селскостопански 

пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии. 
 

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

Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват 
следните изисквания като извършват: 

1. Първата коситба от 15 юни до 15 юли. 
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2. Косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към 
периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват 
ниска скорост. 

 
ІV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА 

ПАША И ВОДОПОИТЕ 
1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват 

съществуващите полски пътища. 
 

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРИТЕ И 
ПАСИЩАТА, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА 
РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, 
ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ 

При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват 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 год. и Заповед 
№РД-09-609/ 26.07.2011 год. на Министъра на земеделието и храните. 

1. Опазване на почвата от ерозия: Национален стандарт 1.2. Задължително е 
запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското 
стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между 
земеползвателите на даден физически блок. 

2. Запазване на структурата на почвата: Национален стандарт 3.1. Забранява се 
използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва. 

3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: 
Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи 
(пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински 
единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година – 
до 15 юли за равнинните райони. 
 

VІ. 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 ЗВД. При 
поява на заразна болест генералният директор на НВМС издава заповед, с която определя 
мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към 
областните управи и кметства на общини епизоотични комисии 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 меропрития за обезвреждане на околната среда, химизация на 
биотопи, 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 /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл.108, ал.1 от ЗВД средствата 
за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват 
целево от републиканския бюджет. При възникване на заболяване от списъка по чл.118, 
ал.1 от ЗВД, ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) мероприятия и 
консумативите се заплащат от бюджета. Профилактичните ДДД мероприятия се договарят 
и заплащат от собствениците на обектите. 
 

VІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 
ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ 
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Като слабопродуктивни мери, пасища и ливади се класифицират постоянни мери, 
пасища и ливади върху почви от 8-ма или 9-та категория, които не са обект на 
агротехнически мерки (торене, култивация, презасяване или дренаж), като могат да се 
ползват за екстензивна паша, не се косят или се косят по екстензивен начин – чрез паша. 
Екстензивна е пашата до една животинска единица на хектар. Частите от мерите, 
пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища се засяват с подходящи тревни 
смески. 

 
VІІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 
Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията 

на чл.37о, ал.2, т.8 от ЗСПЗЗ (Наредба №19 от 25 октомври 2012 год. за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им). 
 

IX. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ 
КОМПЛЕКСИ 

1.Въвеждане и редуване на парцелно ползване на мерите, пасищата и ливадите е 
условие за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. 
Неравномерното изпасване и утъпкване на тревите води до ликвидиране на тревната 
покривка, която е предпоставка за развитие на ерозионни процеси на почвата и 
намаляване на нейното плодородие. 

2. Използването на мерите, пасищата и ливадите е системно и безсистемно 
(свободно). При системната паша се прилага парцелния принцип на паша, при който 
отделните парцели се изпасват последователно през 5 - 6 дни. Връщането към изпасаните 
парцели става след 3 до 6 месеца, през което време тревостоя се възстановява и се 
извършва биологическо самоочистване. Рационалното и щадящо използване на ливадите и 
пасищата е процес, който се контролира и регулира; 

- дадена площ да се изпасва за не повече от 4 - 6 дни от говеда и 6 - 8 дни от овце; 
- да се осигурява необходимото време за покой и израстване на тревите. 
3. Броят на животните на единица площ да е съобразен с продуктивните възможности 

на пасищата и с вида на животните. През пролетта пашата да започва, когато пасищата са 
добре просъхнали, а през есента да се прекратява около месец преди настъпване на 
трайните застудявания, за да израснат тревите и се подготвят за успешно презимуване. 

 
Х. 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 подържат в добро земеделско и екологично състояние. 
 

XІ. 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 

1. Задължения на общината: 
1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане 

на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
2. Ползвателите на общински мери и пасища се задължават: 
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 
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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 пораснала неизпасаната 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 не се извършва паша нощем и без пастир. 
2.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
2.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
2.10. 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. 
2.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
2.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
2.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
2.14. 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. 

2.15. При агротехнически мероприятия, 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. 

 
XII. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ 

БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ 

 
Забележка: 
Картите (в цифров вид) са на разположение на общинските съветници в стая №15 на 

Общината или на адрес: https://kais.cadastre.bg/. 
 
 
III. В изпълнение на чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) Община Белене, съгласно Приложение №3 е разработила за 
приемане на Годишен план за стопанска 2020-2021 година ва ползване на мерите и 
пасищата на територията на Община Белене, както следва: 

 
Приложение №3 

………………………………………………………………………..…………………………… 
 
 
 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 
 

ЗА ПАША НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 
година 

 
 
І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 
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Годишният план за паша за стопанската 2020/2021 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). 

Планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане с решение от ОбС-
Белене. 

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

пасищата и ливадите по населени места на територията на Община Белене при спазване на 
правилата за ползването им, съгласно изискванията и разпоредбите на чл.37о, ал.2 от 
ЗСПЗЗ. 

В Годишният план за паша за стопанската 2020/2021г. се включват недвижими 
имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади на 
територията на Община Белене, подробно описани по-горе в Приложение №1 на точка I, 
неразделна част от плана. Към Годишният план за паша за стопанската 2020/2021 година е 
приложена и справка със Списък с имоти с НТП – Пасище, мера и ливада за които са 
сключени и вписани в Службата по вписванията - гр.Левски договори за наем между 
община Белене и граждани и юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за 
физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади на територията 
на община Белене, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, 
както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ, изготвен и съгласуван с представителя на БАБХ на територията на 
Община Белене на основание чл.37о, ал.5 от ЗСПЗЗ, както следва: 

 

№ 
по ред Наемател 

Договор 

Ползвани имоти и 
землище 

Площ на 
ползвани
я имот, 

съгласно 
Договора 
за наем 

(дка) 

Годише
н наем 
(лева) 

Животи
нски 

единици 
ЖЕ  

(брой) 

Номер 
на 

животно
въден 

обект в 
БАБХ 

№ Дата 
Срок 
(годи
ни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Милен Ангелов 
Йорданов 50 18-06-

2019 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.85, 
имот №03366.179.11, 

имот №03366.517.55 и 
имот №03366.179.17) 

281,200 2530,80 36,60 

0336660
002 /стар 

5930-
1040/ 

2.  Георги Петров 
Дончев 48 18-06-

2019 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.85, 
имот №03366.179.11, 
имот №03366.517.55, 

имот №03366.179.17 и 
имот 03366.10.51) 

584,625 5261,63 91,0 

0336670
004 /стар 

5930-
0048/ 

3.  Георги Петров 
Дончев 108 30-09-

2016 7 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.10.51 и 
имот №03366.400.62) 

72,718 655,0 - - 

4.  
Бисер 

Богомилов 
Петров 

187 15-04-
2013 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.85, 
имот №03366.179.11, 

имот №03366.517.55 и 
имот №03366.152.20) 

182,000 1638,0 34,0 

0336600
001 /стар 

5930-
1041/ 

5.  Бисер 
Богомилов 100 30-09-

2016 7 Пасище в 
с.Петокладенци (имот 193,000 1737,0 - - 
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Петров №56085.53.293) 

6.  Пламен 
Георгиев Дешев 52 18-06-

2019 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.85, 
имот №03366.179.11, 

имот №03366.517.55 и 
имот №03366.179.17). 

289,800 2608,20 12,60 

0336630
556 /стар 

5930-
0250/ 

7.  
Ивайло 

Георгиев 
Крумов 

82 30-09-
2016 7 

Пасище в с.Кулина 
вода (имот 

№40573.217.545, имот 
№40573.216.631, имот 

№40573.125.536 и 
имот №40573.105.550) 

387,000 3483,0 33,20 

4057390
001 /стар 

5937-
0013/ 

8.  Петър Иванов 
Тонев 49 18-06-

2019 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.85, 
имот №03366.179.11, 

имот №03366.517.55 и 
имот №03366.179.17) 

68,200 613,80 16,80 

0336640
009 /стар 

5930-
0047/ 

9.  
Александър 

Ангелов 
Дафинов 

53 30-04-
2014 10 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.44.47 и 
имот №03366.44.50) 

20,536 184,82 23,25 

0336640
543 /стар 

5930-
0740/ 

10.  
Тихомир 
Симеонов 
Димитров 

40 08-05-
2020 7 Пасище в с.Татари 

(имот №72117.173.171) 460,000 4140,0 18,60 

7211770
002 /стар 

5934-
0006/ 

11.  Иван Пасков 
Личев 51 18-06-

2019 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.520.29) 80,000 720,0 18,20 

0336600
109 /стар 

5930-
0082/ 

12.  Иван Пасков 
Личев 81 30-09-

2016 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.80, 
имот №03366.81.9 и 
имот 03366.20.41) 

114,950 1034,60 - - 

13.  Иван Пасков 
Личев 114 24-07-

2018 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.520.33) 26,650 239,85 - - 

14.  Детелин Петков 
Маринов 113 24-07-

2018 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.520.33, 

03366.517.55 и 
03366.81.2) 

76,650 689,85 11,70 

0336670
418 /стар 

5930-
0882/ 

15.  Детелин Петков 
Маринов 42 13-05-

2020 7 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.520.33 и 
03366.427.72) 

34,218 307,96 - - 

16.  
Георги 

Димитров 
Каркалянов 

41 13-05-
2020 7 Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.42.103 38,929 350,36 9,15 

0336600
092 /стар 

5930-
0057/ 

17.  Стефан Иванов 
Терзиев 42 25-04-

2014 10 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.173.30) 84,000 756,0 15,15 

0336640
412 /стар 

5930-
0791/ 

18.  Стефан Иванов 
Терзиев 65 17-07-

2019 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.152.25) 4,537 40,84 - - 

19.  Стефан Иванов 
Терзиев 109 14-05-

2015 10 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.502.32 и 
имот №03366.152.25) 

40,500 364,50 - - 

20.  ЧТППК 
"Напредък" 199 16-02-

2017 7 

Пасище в с.Бяла вода 
(имот №07630.143.136, 
имот №07630.142.151, 
имот №07630.170.162, 
имот №07630.263.265, 

328,699 2958,33 89,55 

0763090
016 /стар 

5932-
0088/ 
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имот №07630.285.277, 
имот №07630.327.172, 
имот №07630.327.226, 
имот №07630.327.252, 
имот №07630.335.339 
и имот №07630.213.2) 

21.  
Венцислав 
Николаев 
Ченешков 

106 13-05-
2015 10 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.47.79 и 
имот №03366.502.32) 

93,546 841,91 19,65 

0336690
158 /стар 

5930-
0134/ 

22.  
Венцислав 
Николаев 
Ченешков 

103 30-09-
2016 7 Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.146.29) 14,121 127,09 - - 

23.  

ЗП 
ВЕНЦИСЛАВ 
НИКОЛАЕВ 
ЧЕНЕШКОВ 

88 06-07-
2018 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.98.111 и 
имот №03366.520.33) 

70,650 635,85 - -- 

24.  

ЗП 
ВЕНЦИСЛАВ 
НИКОЛАЕВ 
ЧЕНЕШКОВ 

188 13-12-
2019 7 Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.517.55) 32,000 288,0 - - 

25.  Чавдар Георгиев 
Шкодров 92 11-05-

2015 10 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.83.6) 41,500 373,50 23,20 

5608560
118 /стар 

5933-
0054/ и 

56085801
07 /стар 

5933-
0019/ 

26.  Чавдар Георгиев 
Шкодров 102 30-09-

2016 7 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.83.6 и 
имот №03366.116.48) 

44,270 399,0 - - 

27.  Чавдар Георгиев 
Шкодров 82 02-07-

2018 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.83.6), 

Пасище в с.Деков 
(имот №20537.132.619) 

и Пасище в 
с.Петокладенци (имот 

№56085.179.210) 

175,000 1575.0 - - 

28.  Диана Христова 
Шкодрова 101 30-09-

2016 7 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.161.33, 
имот №03366.117.25 и 
имот №03366.111.43) 

86,919 783,0 7,05 

0336630
161 /стар 

5930-
0137/, 

03366004
00 /стар 

5930-
0748/ и 

03366705
68 /стар 

5930-
0270/ 

29.  Диана Христова 
Шкодрова 21 26-03-

2014 10 

Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.117.25, 
имот №03366.111.31 и 
имот №03366.111.36) 

132,486 1192,38 - - 

30.  Румен Антонов 
Павлов 91 11-05-

2015 10 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.116.41 и 
имот №03366.150.44) 

47,000 386,60 14,0 

0336620
573 /стар 

5930-
0264/ 

31.  Румен Антонов 104 30-09- 7 Пасище в гр.Белене 121,249 1092,0 - - 
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Павлов 2016 (имот №03366.146.29, 
имот №03366.116.36, 
имот №03366.113.108 

и имот №03366.517.55) 

32.  Нина Георгиева 
Кодова 94 11-05-

2015 10 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.520.33 и 
имот №03366.502.32) 

49,500 445,50 5,40 

0336610
094 /стар 

5930-
0063/ 

33.  Нина Георгиева 
Кодова 111 30-09-

2016 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.20.43) 10,004 90,0 - - 

34.  Румен Георгиев 
Дешев 93 11-05-

2015 10 
Пасище в гр.Белене 

(имот №03366.520.29 и 
имот №03366.502.32) 

285,727 2288,60 52,40 

0336610
003 /стар 

5930-
0017/ 

35.  Румен Георгиев 
Дешев 53 18-06-

2019 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.179.11) 45,000 405,0 - - 

36.  Милен Иванов 
Шалварков 99 30-09-

2016 7 
Пасище в 

с.Петокладенци (имот 
№56085.53.293) 

63,000 567,0 9,0 

0336660
547 /стар 

5930-
0236/ и 

03366805
55 /стар 

5930-
0244/ 

37.  
Валя 

Александрова 
Петракиева 

106 30-09-
2016 7 

Пасище в с.Деков 
(имот №20537.86.80, 
имот №20537.140.136 

и имот 
№20357.106.107) 

196,000 1764,0 7,0 

2053740
003 /стар 

5935-
0061/ 

38.  
“ГРИЙН ФАРМ 
ПЕТОКЛАДЕН

ЦИ“ ООД  
83 05-07-

2018 7 

Пасище в 
с.Петокладенци (имот 
№56085.81.301, имот 

№56085.53.293 и имот 
№56085.178.224) и 
Пасище в с.Татари 

(имот №72117.128.127, 
имот №72117.128.142, 
имот №72117.173.169, 
имот №72117.173.171 

и имот №72117.173.76) 

1566,000 14094,0 224,60 

0336610
567 /стар 

5930-
0245/, 

56085401
14 /стар 

5933-
0028/, 

56085001
17 /стар 

5933-
0037/ и 

20537000
82 /стар 

5935-
0094/ 

39.  
“ГРИЙН ФАРМ 
ПЕТОКЛАДЕН

ЦИ“ ООД 
299 09-11-

2017 7 

Пасище в 
с.Петокладенци – 

(имот №56085.57.199, 
имот №56085.87.205, 
имот №56085.179.210, 
имот №56085.81.294, 
имот №56085.190.295, 
имот №56085.148.296, 
имот №56085.144.297 

и имот 
№56085.117.342) 

2200,000 19800,0 - - 

40.  
“ГРИЙН ФАРМ 
ПЕТОКЛАДЕН

ЦИ“ ООД 
57 26-06-

2019 7 
Пасище в 

с.Петокладенци (имот 
№56085.87.205) и 

496,882 4471,94 - - 
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Пасище в с.Татари 
(имот №72117.170.3, 

имот №72117.173.166, 
имот №72117.173.167 

и имот №72117.173.76) 

41.  Иван Георгиев 
Паунов 105 30-09-

2016 7 Пасище в гр.Белене 
(имот №03366.520.20) 0,909 9,0 9,20 

0336620
043 /стар 

5930-
0096/ 

ОБЩО 9139,975    
 
 
ІІІ. ЦЕЛ 
 
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контрола и реда за ползване на 

пасищата, мерите и ливадите - общинска собственост, както и да се повиши 
положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите практики. 

 
 
IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, ПАСИЩА И 

ЛИВАДИ 
 
Въз основа на настоящия Годишен план за паша, кмета/кметския наместник на 

населеното място издава при необходимост заповед за пашуване в имоти - публична 
общинска собственост, предоставени по реда на §2д Допълнителните разпоредби на 
ЗСПЗЗ на физически лица, чиито постоянен адрес е землището в т.ч и на лицата които 
съпровождат и се грижат за стадото си в пасището или са ангажирани и изрично посочили 
друго лице пастир/, извършващо тази дейност. “§2д. По смисъла на този закон "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." 

Заповедта на кмета на населеното място се връчва на посочените  по-горе лица за 
сведение и изпълнение. 

Земеделските стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на 
общата селскостопанска политика, получават заверено от кмета на общината, копие на 
решението за определяне на ползването на мерите, пасищата и ливадите съгласно чл.37 о, 
ал.8 от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

 
1.Задължения на ползвателите на мери, пасища и ливади. 
Задълженията на ползвателите на мери и пасища, кандидатстващи по схеми на 

общата селскостопанска политика: СЕПП, ”Агроекологични плащания”, за 
необлагодетелствани райони- НР2 и др., са  както следва: 

 
а/ да не променят предназначението на мерите и пасищата; 
 
б/ да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти; 
 
в/ да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, 

производствени, опасни и други отпадъци; 
 
г/ предоставените площи с мери и пасища да се опазват от ерозия, заблатяване, 

засоляване и др.увреждания; 
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д/ забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата; 
 
е/ забранява се наторяването с утайки от пречистването на отпадъчни води; 
 
ж/ кандидатстващите по схеми и мерки на общата селскостопанска политика: СЕПП, 

”Агроекологични плащания”, за необлагодетелствани райони-НР2, плащания по „Натура 
2000” и др., следва да спазват условията  за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние, съобразно изискванията на Националните стандарти, одобрени със 
Заповед № РД09-122/23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните гр.София. 

Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез косене, 
трябва да спазват следните изисквания: 

- да не използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение 
на определените в Приложение 1 и 2 на Регламент  на Комисията (ЕО); 

- да не разорават заявените постоянно затревените площи; 
- да не  изграждат нови отводнителни системи; 
- да извършват косене от 15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти райони и между 

30 юни до 15 август за планинските райони, съгласно Наредба за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните  райони и териториалния им  обхват. 

- косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, като  косят от центъра 
към периферията, ако това е невъзможно – от единия край към другия, като използват  
ниска скорост. Окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела. 

Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са 
длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на 
хектар (ЖЕ/ха): 

- да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им, както и 
да запазват съществуващите полски граници /синори/ на предоставените им физически 
блокове/имоти/; 

- да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 
групи дървета да се извършва съгласно ЗОСИ; 

 
з/ Земеделските стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, 

кандидатстващи за наемане на мери, пасища и ливади - публична общинска собственост 
следва да отговарят на условията и реда, описани в разпоредбата чл.99 от ППЗСПЗЗ. 

 
и/ да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност 

в мерите и пасищата; 
 
й/ да не ограждат мерите и пасищата, освен с електропастир; 
 
к/ да не осъществяват и разрешават преминаването на моторни превозни средства в 

самото пасище;  
 
л/ да спазват Правилата за ползване на мерите и пасищата подробно описани по горе 

в точка II. 
 
2. Изисквания към ползвателите на мери, пасища и ливади: 
2.1. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, мери 

и ливади отделно стоящи или групи дървета без разрешение от компетентните органи: 
Община Белене и ДГС – Никопол, в следните случаи: 
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- при почистване на пасищата, в случай на наличие на самозалесила се дървесна 
растителност, разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета се дава от кмета на 
района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни 
причини съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

2.2. В случай, че имота попада в обхвата на Горско стопанския план на територията на 
Община Белене, съгласно Закона за горите разрешение за отсичане на дървесна 
растителност се издава  въз основа на писмено позволително по образец, издадено от 
директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство 
или оправомощени от него длъжностни лица с висше лесовъдско образование, както и за 
такива, предоставени за управление въз основа на договор. 

 
3.Задължение на Кмета /кметския наместник 
 
Задължения на  Кмета  на  Община Белене да проведе процедура по реда на чл.37 и, 

ал.4 - ал.14 от ЗСПЗЗ и при условията, посочени по горе в Правилата за ползване на 
мерите и пасищата на територията на Община Белене в Приложение №2 на точка II. 

 
 
V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 
 
1.Кмет на Община Белене 
 
1.1. Изисква от кметовете и кметските наместници да организират и контролират 

мероприятията за поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско 
и екологично състояние; 

1.2. Кметът на Община Белене се задължава да изисква от кметовете по населени 
места ежегодно да представят при необходимост докладни записки за състоянието на 
недвижими имоти /ПОС/, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване-
“пасище, мера; “пасище с храсти” и „ливади” с оглед спазване на правилата за ползването 
им. 

1.3. Изисква от кметовете и кметските наместници да определят местоположението 
на прокарите и полските пътища на територията на съответното землище, които следва да 
се спазват от всички ползватели на мери, пасища и ливади. 

 
 
VІ.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 
 
При необходимост чрез постъпления от наемите за ползване на мерите, пасищата и 

ливадите - общинска собственост, се осигуряват на Община Белене средства за 
поддържане на същите в добро земеделско и екологично състояние. 

 
 
VІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
При изпълнение на плана, Общинска администрация гр.Белене взаимодейства с 

ИРМ – Белене към ОбС ”Земеделие”- Левски, ОблСЗ – гр.Плевен и ОДБХ-гр.Плевен. 
 

………………………………………………………………………..…………………………… 
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	(ЕКТТЕ 56085 - с.Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична общинска собственост)

