
 

Приложение № 2 

към Решение № 149  

по Протокол № 8/26.04.2012 г. 

 

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Две могили 

 изготвени в съответствие разпоредбите чл. 37о, ал. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи 

 

І. Перспективен експлоатационен план за паша: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Две могили, опазване на 

биологичното разнообразие с цел стопиране и предотвратяване на негативните промени, 

причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на 

пасищата и използване на земите за други цели. 

В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на 

агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи по мярка 214 

«Агроекологични плащания» от ПРСР се ползват с предимство след изтичане срока на 

договора за удължаване до изтичане срока на задълженията, поети с първоначалното 

кандидатстване по мярката. 

2. 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. 

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. 

3. Ползвателите трябва да спазват режим, който е свързан с пашата на животните и 

през пролетта тя да започва, когато пасищата са добре просъхнали и да се прекратява през 

есента около месец преди настъпване на трайните застудявания с цел израстване на 

тревите и подготовка за успешно презимуване. 

4. Въвеждане на парцелен принцип на паша. 

5. При отдаването на мерите и пасищата за индивидуално и за общо ползване, 

частите които ще се ползват от собствениците на по-голям брой животни или стада да се 

разграничат от тези за индивидуално ползване. 

6. В случай, че има мери и пасища или части от тях, предназначени за косене да се 

използват по предназначение и да не се допускат на тях животни за паша. Косенето да се 

извършва в определени моменти и това да е от началото до пълния цъфтеж на 

преобладаващия вид трева. 
  

ІІ. Правила за поддържане и ползване на общинските мери и пасища  в добро 

земеделско и екологично състояние. 

1. Задължения на Общината. 

Община Две могили предоставя земеделски земи с НТП „пасище, мера”, включени 

във физически блокове на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни и лица, 

които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние в 

състоянието, в което се намират като осигурява безпрепятственото им използване. 

Общинските пасища и мери се предоставят на животновъдите за директно подпомагане 

при кандидатстването им по различните схеми в рамките на Общата селскостопанска 

политика и основно за получаване на директни плащания по Схемата за единно плащане 

на площ. 

Информира ползвателите на пасища и мери при настъпили промени в нормативни 

документи, касаещи условията по предоставяне, поддържане и опазване на пасищата и 

мерите в добро земеделско и екологично състояние. 

Кметовете и кметските наместници от съставните селища на общината следят за 

изпълнението на правилата за ползване на общинските пасища и мери от страна на 



 

ползвателите и свеждат до знанието им изготвена от община Две могили информация по 

т. 3. При констатирани нарушения уведомяват своевременно община Две могили. 

Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо 

ползване и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите. 
 

2. Задължения на ползвателите. 

Да заплащат в срок определената такса, съответно наем за ползване на общинските 

пасища и мери. 

Да използват пасищата и мерите по предназначение, а именно: за паша на 

притежаваните от тях пасищни животни и/или за добив на сено. 

Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на 

трети лица. 

Да опазват електропреносните и други съоръжения и инсталации, както и 

водоемите в предоставените им имоти. 

Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски 

тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подпочвени води. 

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

производствени и опасни отпадъци. 

Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване пасища и 

мери, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на 

общината, освен в изрично разрешените случаи.  

Ползвателите нямат право да разорават предоставените им пасища и мери. 

Забранява се изгаряне на сухи треви и отпадъци в пасищата и мерите. 

Задължително е запазването на съществуващите полски граници (синoри) в блока 

на земеделското стопанство и/или земеделския парцел 

Задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от 

навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

Провеждането на сеч на отделно стоящи или група дървета  и храсти с цел 

почистване на пасищата и мерите да се извършва съгласно Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ) и други нормативни актове. 

Пасища да се почистват от нежеланата храстовидна растителност и да се провежда 

борба с агресивните и устойчиви видове – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика 

(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus 

fruticosus). 

Ползвателите да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, съгласно Националните стандарти, задължителни за изпълнение от 

всички земеделски стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на 

Общата селскостопанска политика и допълнителните национални доплащания. 

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не 

отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по ЗОЗЗ, 

ЗСПЗЗ и други нормативни актове. 

 

 

 


