НАРЕДБА № 23
за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и
мери на територията на Община Дългопол

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за
предоставяне за ползване на мерите и пасищата - общинска собственост в землищата на
Община Дългопол.
Чл.2. Предмет на тази наредба са общинските имоти с начини на трайно ползване
„Пасище", „Мера", „Ливада", „Изоставена ливада", „Друг вид ливада" и „Използвана
ливада" на територията на община Дългопол, наричани по-долу за краткост - мери и
пасища - общинска собственост.
Чл.3. Наредбата определя конкретни правомощия на Общински съвет Дългопол, Кмета
на Община Дългопол, Кметовете и Кметските наместници по населени места и на
ползвателите на мери и пасища - общинска собственост относно тяхното стопанисване,
управление и ползване.
II. СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С МЕРИ И ПАСИЩА
- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.4. Стопанисването и управлението на пасищата и мерите обхваща:
1. поддържането на съществуващите пасища и мери в съответствие с условията за
поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагането на
националните стандарти;
2. създаването на нови пасища и мери, в следствие прилагане на мерки за почистване;
3. рекултивация на пасища и мери;
4. извършване на агротехнически и растителнозащитни мероприятия ;
5. предоставянето им за ползване.
Чл.5. Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на
ползването на мери и пасища - общинска собственост, което съдържа:
1. годишен план за паша;
2. съгласие за предоставяне на мери и пасища - общинска собственост за общо и за
индивидуално ползване;
3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мери и пасища общинска собственост;
4. годишен наем за ползване на декар мери и пасища - общинска собственост;

Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни
за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването
на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация
на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за
подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Кметът на общината, района,
кметството съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните.
Чл.6. Забранява се строителство в общинските пасища и мери.
Чл.7. Промяна начина на трайно ползване на пасищата и мерите - общинска собственост
може да бъде извършвана само с решение на Общински съвет Дългопол.

Чл.8. (1) Кметовете на населените места и РС "ПБЗН" Дългопол осъществяват контрол
за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и
пасищата.
(2) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в
общинските мери и пасища, се извършва от и за сметка на ползвателите - сключили
договор за ползването им.
(3) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в
общинските мери и пасища, които не са предоставени за ползване, се извършва от
Кметовете и Кметските наместници по населени места за сметка на Общината.
Чл.9. (1) Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за
въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и
ботаническия състав на тревостоя:
1. почистване;
2. регулиране на водния режим;
3. борба с плевелите;
4. торене;
5. засяване на тревни смески ;
6. режим на ползване.
(2) При ползването на пасища и мери задължително се прилагат Националните
стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, които са
както следва:
I. 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 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), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus
fruticosus).
Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите
полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в
близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.
II. За опазване на почвата от ерозия:
Национален стандарт 1.3. 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.

Чл. 10. Определят се следните нормативи за численост на селскостопанските животни,
допускани на паша в общинските мери и пасища, съобразно класа на пасището по
смисъла на Наредба № 5 от 10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на

земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии
за постоянни пасища:
10.1. в продуктивни пасища:
- за животни от рода на ЕРД /едър рогат добитък/ на възраст повече от 24 месеца, крави с
бозаещи телета, млечни крави и биволици - не по-малко от 6 дка на животно;
- за животни от рода на ЕРД на възраст до 24 месеца - не по-малко от 3 дка на животно;
- за овце, кози, кочове и пръчове - не по-малко от 1 дка на животно;
- за еднокопитни - не по-малко от 8 дка на животно.
10.2.в слабопродуктивни пасища:
- за едър рогат добитък - не по-малко от 8 дка на животно;
- за дребен рогат добитък - не по-малко от 2 дка на животно;
- за еднокопитни - не по-малко от 10 дка на животно.
10.3.в мери:
- за едър рогат добитък - не по-малко от 8 дка на животно;
- за дребен рогат добитък - не по-малко от 3 дка на животно;
- за еднокопитни - не по-малко от 10 дка на животно.
Чл. 11. (1) Ползванията от общинските мери и пасища като сено, семена, събиране на
гъби, билки, горски плодове и други извън паша на селскостопански животни,
представляват странични ползвания.
(2) Позволително за странични ползвания от общинските пасища и мери се изготвя от
Дирекция „УТОСЕП и ЕЕ" и се издава от Кмета на общината след заплащане на такса.
(3) Размерът на таксите за страничните ползвания е както следва:
1. За окосяване на сено - 10 лв. за 1 декар годишно.
2. За събиране на семена - 8 лв. за 1 декар годишно.
3. За събиране на гъби - 10 лв. за 1 декар годишно.
4. За събиране на билки - /съгласно тарифите, определени с Решение № 30-6 от
31.05.2006г. на Общински съвет Дългопол/.
5. За събиране на горски плодове - 10 лв. за 1 на декар годишно.
6. За други не упоменати дейности - 10 лв. за 1 на декар годишно.
Чл. 12. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските пасища и
мери се извършва съгласно Нормативната уредба в Република България.
III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
МЕРИ И ПАСИЩА
Чл. 13. Организацията по предоставяне за ползване на общинските пасища и мери се
осъществява от Кмета на oбщината след Решение на Общински съвет Дългопол.
Чл. 14. (1) Общински пасища и мери, предвидени за предоставяне за ползване се
обявяват публично от общинската администрация чрез писмени обявления, поставени
на подходящи за целта места в общината и съответните населени места в срок до 31
януари на текущата година.
(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите относно местоположение,
номер и площ или физически блок идентификатор по кадастрална карта или по КВС на
съответното землище.
Чл. 15. (1)Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или
под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица,
които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние
за срок 5 години.

(2)По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък
срок.
Чл. 16. Мерите и пасищата - общинска собственост се предоставят под наем или под
аренда за индивидуално ползване чрез публично оповестен търг.
Чл. 17. Началната тръжна цена за отдаване под наем или под аренда на мери и пасища общинска собственост не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена за отдаване
под наем на мери и пасища от Държавния поземлен фонд, определена със Заповед на
Министъра на Земеделието и храните за съответната стопанска година.
Чл. 18. Наема за мерите и пасищата се заплаща в брой в ЦИОГ в сградата на Община
Дългопол или по банков път по сметка на Община Дългопол.
Чл. 19. Договорът за ползване на общински пасища и мери, влиза в сила от деня на
подписването му от страните.
Чл. 20. Кметът на Общината може да прекрати договора, когато ползвателят ползва
предоставените пасища и мери по начин, който не отговаря на изискванията на тази
наредба, както и да търси обезщетение за нанесените вреди.
Чл. 21. (1) Създава се регистър на лицата, ползващи общинските мери и пасища.
(2) Регистъра по ал.1 съдържа:
1. лицата, ползващи общинските мери и пасища;
2. данни за ползваните имоти;
3. вписвания на промяна в обстоятелствата на ползвателите.
(3) Регистърът по ал.1 се води от Дирекция „УТОСЕП и ЕЕ" в Общинска
администрация гр. Дългопол.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА
МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ДОБРО
ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
1. Да почисти мерите и пасищата - общинска собственост от дървесна и храстовидна
растителност;
2. Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и
пасищата;
3. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мерите и пасищата общинска собственост;
4. При недостиг на мери и пасищата - общинска собственост за отдаване под наем или
аренда в съответното землище да предостави площ от съседни землища;
5. Да предостави мери и пасищата - общинска собственост на земеделски стопани или
на лица, които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и
екологично състояние;
6. Да изготви и сключи договори с потенциални ползватели за отдаване под наем или
аренда на мери и пасищата - общинска собственост;
7. Да предостави номер на банкова сметка, в която желаещите да ползват под наем или
аренда мери и пасищата - общинска собственост да могат да заплащат годишния
наем.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Да нямат задължения към общината;

2. Да подадат заявление по образец до Кмета на общината за предоставяне под наем на
мери и пасищата - общинска собственост;
3. Да сключат договори с общината;
4. Да заплатят годишен наем в размер, определен от Общински съвет Дългопол;
5. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички селскостопански
тревопасни животни;
6. Да почистват мерите и пасищата от битови, строителни и др. отпадъци;
7. Да не разорават мерите и пасищата и да не променя предназначението им;
8. В случай, че не са в състояние да поддържат минимална гъстота от животински
единици /едър рогат добитък, дребен рогат добитък, еднокопитни/ в предоставените
им пасища и мери да извършват минимум една коситба за съответната година до 15
юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата
на необлагодетелстваните планински райони;
9. При възможност да поливат мерите и пасищата - /там където има условия за
напояване/;
10. Да използват мерите и пасищата рационално и щадящо;
11. Да опазват мерите и пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и
храстовидна растителност;
12. Да извеждат и връщат животните „до" и „от" наетите мери и пасища само по точно
определени маршрути;
13. Да не допуснат по никакъв начин навлизането на животните си в земеделски земи
освен определените за тяхно ползване мери и пасища;
14. Да не преотстъпват ползваните от тях пасища и мери - общинска собственост на
трети лица.

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22 (1) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева лице, което:
1. извършва паша на селскостопански животни извън указаните места, численост и
вид животни;
2. поставя пчелин в общински мери и пасища без необходимото разрешително от
Кмета на Община Дългопол;
3. преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети лица.
(2) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на служители от общинска
администрация, определени от Кмета на общината.
(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

Чл.23 Административно-наказателното производство по тази Наредба се извършва по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Контрол по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Общината
или на изрично упълномощени от него длъжностни лица от Общинска администрация Дългопол и от органите на МВР.

§2. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и при спазване разпоредбите на чл.
37о, чл. 37п, чл. 37н, чл. 37и, чл. 37л, чл. 37к и чл. 37р от Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи.

