
                              Приложение № 5 

                                                                                                      към Решение № 699/26.01.2023 г.  

                                                                                                    на Общински съвет  – Павликени, 

съгласно чл. 37о, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ 

 

 

 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

НА ОБЩИНАТА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАСИЩАТА, 

МЕРИТЕ И ЛИВАДТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА 

ПАВЛИКЕНИ 
 

 

I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА. 

 

1. Да осигури безпрепятствено ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд (ОПФ) на Община Павликени, определени за общо и индивидуално ползване, 

определени с Решение № 699 по Протокол № 56, прието на редовно заседание на Общински съвет 

– Павликени, проведено на 26.01.2023 г. 

2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мерите и ливадите. 

 

 Кмет на Община Павликени: 
 

1.  Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление 

на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на Общината Павликени, съгласно 

разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ);  

2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

3. Изисква от кметовете/кметските наместници на населените места да следят за 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите на 

територията на съответното кметство/кметско наместничество и изпълнението на годишния план 

за паша (Приложение № 3 и Приложение № 4, неразделна част от Решение № 699 по Протокол № 

56, прието на редовно заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 26.01.2023 г.). 

 

 Отдел „Общинска собственост и стопански дейности”: 
 

1. Поддържа актуален регистър на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община 

Павликени; 

2. Изготвя правилата за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ; 

3. Актуализира годишния план за паша; 

4. Изготвя актуален списък на определените за общо и индивидуално ползване пасища, 

мери и ливади от ОПФ (Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от Решение № 

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

проведено на 26.01.2023 г.) за съответната стопанска година; 

5. Обобщава данните, предоставени от кметствата/кметските наместничества относно 

животновъдите в съответното населено място, които отглеждат преживни и еднокопитни 

животни в т. нар. тип „заден двор“ и  определя необходимата площ за паша;  

6. Съдейства на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ по 



изпълнението на годишния план за паша. Консултира същите и предоставя информация 

относно процедурата по разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ; 

7. Изготвя Протокол по чл. 37и чл., ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на 

общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади; 

8. Организира тръжни процедури за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, 

съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ; 

9. Изготвя договори за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ; 

10. Води актуален регистър на сключените договори, като следи техните срокове и при 

настъпили допълнения и изменения, изготвя Допълнителни споразумения. 

  

 Кметове/кметски наместници на населените места в Община Павликени:  
 

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

ливадите на територията на населеното място в добро земеделско и екологично състояние, като 

следят имотите да не бъдат замърсявани с битови, строителни, производствени, опасни и други 

отпадъци; 

2. Предоставят списък на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства 

за пасищно животновъдство; 

3. Определят пасищата, мерите и ливадите за общо ползване, които са необходими на 

животновъдите за индивидуално или колективно пашуване; 

    4. Обявяват на информационните табла в сградата на съответното кметство/кметско 

наместничество: 

4.1. Списък на имотите за индивидуално ползване; 

4.2. Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ; 

4.3. Заповеди на кмета на Община Павликени за провеждане на търгове за отдаване под 

наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, по реда на чл. 37и, ал 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, както и 

актуални списъци на пасищата, мерите и ливадите – предмет на тръжните процедури; 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ 

ОПФ. 

 

1. Да заплащат в срок определената такса/наем за ползване на предоставените за ползване 

или наети, чрез търг пасища, мери и ливади от ОПФ; 

2. Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние; 

3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка 

и др.) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви видове (орлова папрат, чемерика и др.); 

4. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите и да не ги разорават; 

5. Да не използват пасищата, мерите и ливадите за неземеделски нужди; 

6. Да не допускат замърсяването на пасищата, мерите и ливадите с битови, строителни, 

производствени, опасни и други отпадъци; 

7. Агротехнически мероприятия като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, 

отводняване и напояване се съгласува с общинска администрация, а почистването от камъни и 

храсти с кмета/кметския наместник на населеното място; 

8. Пасищата, мерите и ливадите да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.          

9. Да извършват ветеринарна профилактика на пасищните животни. 

10. Да не се пали растителност в пасищата, мерите и ливадите като се осигури 

противопожарна безопасност; 

11. Да се осигурят прокари за преминаване на пасищни селскостопански животни; 

12. Да не унищожават единични или групи дървета, които са от защитен вид. При 

необходимост от отстраняване на опасни дървета от защитен вид, същата да бъде съгласувана с 

общинска администрация и отстраняването да  бъде осъществено само след издаване на 

разрешително от Община Павликени. 

 


