
                    Приложение № 4  

                                                                                            към Решение № 699./26.01.2023 г.  

                                               на Общински съвет  – Павликени, 

                                                                                              съгласно чл. 37о, ал.4, т. 1 от ЗСПЗЗ 

 

 

 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 г. 

 

I. Основание за изготвяне на годишен план за паша. 

Годишният план за паша за стопанската 2023/2024 г. 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 

Общински съвет - Павликени. 

II. Обхват. 

Годишният план за паша посочва годишното разпределение на пасищата, мерите и 

ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Павликени между правоимащите 

лица по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, при спазване правилата за ползването им, регламентирани в 

чл. 37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ, приети с Решение № 699 по Протокол № 56, прието на редовно 

заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 26.01.2023 г. Планът може да бъде 

актуализиран през годината в зависимост от конкретните условия, постъпилите заявления и 

промени в нормативната уредба. 

III. Цел. 

1. Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите 

и ливадите от ОПФ, от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, 

като прилагат добри селскостопански практики и поддържат земята в добро екологично 

състояние; 

2. Да се гарантират справедливи доходи за земеделските стопани; 

3. Да се повиши конкурентоспособността, 

4. Да се предприемат действия за борба с изменението на климата и грижа за околната 

среда; 

5. Да се стимулира развитието на жизнеспособни селски райони; 

6. Опазване на ландшафтите и биологичното разнообразие. 

Главната цел на Община Павликени при спазване на годишния план за паша е да се 

намали тенденцията за изоставяне на пасищата, мерите и ливадите и използването им за 

неземеделски нужди.  

IV.  Ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 202/2024 г. 
 Ползването на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 

всички землища на територията на Община Павликени за стопанската 2023/2024 г. са 

подробно описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, приети с Решение № 699 по 

Протокол № 56, прието на редовно заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 

26.01.2023 г. 

 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. 



Разпределението за индивидуално ползване на правоимащите лица за стопанската 

2022/2023 г. ще се извършва съобразно изискванията на ЗСПЗЗ, изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 

февруари 2021 г. В случай на актуални и навременно изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ППЗСПЗЗ, 

комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ ще се съобрази с него. 

V. Взаимодействие. 
При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и ливади за 

стопанската 2022/2023 г. Община Павликени взаимодейства с Общинска служба „Земеделие” - 

гр. Павликени, кметове/кметски наместници и ветеринарни лекари по населените места. 

VІ. Финансово осигуряване на плана. 
Средствата, получени от ползването на пасища, мери и ливади от ОПФ постъпват като 

приход по бюджета на Община Павликени. 

 Ползвателите на пасища, мери и ливади могат да кандидатстват по европроекти за 

подпомагане. 


