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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

за стопанската 2022/2023 г 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

 

 І. ОСНОВАНИЕ. 

 Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 година е разработен 

на основание чл. 37о, ал. 4 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и 

приемане от Общински съвет. 

  

 ІІ. ОБХВАТ. 

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

ливадите от Общински поземлен фонд на територията на Община Кричим, ведно с 

местоположението, размера и правилата на основание чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ, като 

определя да бъдат отдавани на: 

1. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на 

пасищни животни; 

2. Лица, които желаят да поддържат мерите, пасищата и ливадите в добро 

земеделско и екологично състояние. 

 

ІІІ. ЦЕЛ. 

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на 

мерите, пасищата и ливадите общинска собственост, както и да се повиши 

положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански 

практики. 

 

ІV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ, 

ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. 

Мерите, пасищата  и ливадите, включени в списъка по Приложение № 1 и 

Приложение № 2 са имоти възстановени на община Кричим с решение на Общинска 

служба ,,Земеделие” в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и 

включени в Протоколни решения за имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището, 

като са определени имотите за общо и индивидуално ползване на територията на 

общината. 

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД. 



1. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой 

на съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и 

за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 

животни на територията на община Кричим. 
Списъкът на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване с категории 

се обявяват в общината и се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 

1 март. 
По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с 

дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери, 

пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада. 

 2. Ежегодно, в срок до 10 март собствениците и ползвателите на животновъдни 

обекти заявяват писмено желанието си за ползване на пасищата, мерите и ливадите с 

подаване на заяление /по образец/ до кмета на общината, към което се прилагат 

документи, определении и в правилника за прилагане на закона. Заявлението се 

подава лично или по пощата и се регистрира в общинска администрация. Заявлението 

съдържа информация за броя на регистрираните в Интегрираната информационна 

система на БАБХ пасищни селскостопански животни по видове и заявяване начина на 

ползване на пасищата, мерите и ливадите – индивидуално, при условията на общо 

ползване или чрез сдружение. 

 3. На територията на община Кричим се назначава комисия в състав: от трима до 

петима редовни членове, един от които – правоспособен юрист, и двама резервни 

членове. В състава на комисията се включват представители на общинска 

администрация, един от които е правоспособен юрист и ветеринарен лекар /обсужващ 

ветеринарния участък/. Участието на ветеринарните лекари се съгласува с директора на 

ОДБХ. 

 Назначената комисия, определя необходимата за всеки кандидат площ по реда 

на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за землището на общината. 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.  

 4. Комисията определя и маршрутите на придвижване на животните в 

землището на община Кричим, които следва да се спазват от всички ползватели на 

пасищата, мерите и ливадите при отвеждане на животните на паша. При неспазване на 

маршрутите за придвижване на селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите се налагат санкции, съгласно Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община 

Кричим. 

 5. Постъпилите заявления ежегодно се разглеждат на заседание на  Комисията, 

свикано от кмета на община Кричим, като изготвят протокол за окончателното 

разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 01 май. 

Комисията заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички решения се вземат 

с обикновено мнозинство от присъстващите.  

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. 

6. Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено се 

допълват с общински мери,  пасища и ливади. 

 7. Пашата на селскостопанските животни да се извършва в светлата част на 

денонощието. 

 8. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти и/или техни 

сдружения, които кандидатстват за индивидуално ползване на пасищата, мерите и 

ливадите сключват договор за наем или аренда с Кмета на общината, съгласно чл. 37и, 

ал. 12 от ЗСПЗЗ. 

9. При извършване на проверки за спазване на условията по сключените 

договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд: 

9.1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, извършват 

ежегодни проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, обективирани в 

сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд. 

9.2. Спазването на условията по т. 9.1 се установява въз основа на изготвена и 

предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на 

текущата година в Интегрираната система на БАБХ: 

А: животновъдни обекти 

Б: собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти 

В: пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти  

9.3. когато при извършване на проверките се установи, че: 

А: 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; 

Б: 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"; 

В: е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или 

аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната 

дирекция "Земеделие"; 

Г: 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". 

9.4. Договорите за наем или аренда по т. 9.1 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 основание за прекратяването 

им. 

9.5. В случаите по т. 9.4 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 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и 

уведомява кмета на  общината – за имотите от общинския поземлен фонд. 

9.6. Условията по т. 9.2, б. „А“, т. 9.3 и т. 9.4 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. 

 10. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на т. 5 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. 5.Разпределението се извършва последователно 

в съседното землище, община и област. 

 11. Протоколът по т. 3 или по т. 10 се обявява в общината и се публикувана 

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. 

 12. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 

разпределението по т. 10 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т. 3 предоставя служебно на 

министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице 

протоколите по т. 3 и/или т. 10 и копие от заявлението за допълнително разпределение 

на имоти от държавния поземлен фонд. 

 13. 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. 5 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. 

 14. Протоколът по т. 13сеобявява 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. 

 15. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 3 и т. 13 кметът на общината, 

сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. 

Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните 

по чл. 37и, ал. 1, 4, 6 и 7 от ЗСПЗЗ и се регистрират в общинската служба по земеделие. 

 16. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 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 кмета на общината – за земите от 

общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година. 

 17. Останалите след провеждане на търга по т. 16 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, поред, определен в ППЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА  И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. 

 

1. Общината е длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – 

публична общинска собственост за ползване от собствениците и ползвателите на 

животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, и желаещите да поддържат мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и 

екологично състояние. 

1.2. При недостиг на мери, пасища и ливади в дадено землище да предостави в 

съседно землище. 



1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасищата, мерите и ливади. 

2. Ползвателите на мерите, пасищата и ливадите са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените мери, пасища и ливади за индивидуално или общо 

ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, 

които са регистрирани от собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. 

2.2. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да 

предоставят свободен достъп до пасищата, мерите и ливадите на животни, отглеждани 

в населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични 

животни, независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата; 

2.3. Да не разорават предоставените им мери, пасища и ливади и да не променят 

начина на трайно ползване; 

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 

дървесна и храстова растителност. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи 

дървета да се извършва съгласно законовите и подзаконови нормативни актове; 

2.5. Да се използват мерите, пасищата  и ливадите щадящо и да районират пашата с 

оглед на опазването им; 

2.6. Задължително да почистват мерите, пасищата и ливадите от камъни, битови, 

строителни, промишлени и др. отпадъци; 

2.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

2.8. Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско  и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти утвърдени със заповеди на 

Министъра на земеделието и храните, а именно: 

2.8.1. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни 

тераси. 

2.8.2. Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища, мери 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. 

2.8.3. Задължително е постоянните пасища, мери и ливади да се почистват от 

нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове – орлова папрат ( Pteridiumaquilinum), чемерика (Veratrumspp.), 

айлант ( Ailanthus altissima), аморфа ( Amorphafruticosa) и къпина ( Rubusfruticosus). 

2.8.4. За земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите 

попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии, в 

зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да се 

оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, до 20 

% от общата затревена площ. 

2.8.5.  Задължително е да се запазват съществуващите полски граници. 

2.8.6. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от 

навлизането  на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 

/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити; 

2.10. Да спазват ограниченията на Натура 2000; 

2.11. Не се допускат торене и третирането на мерите, пасищата и ливадите с 

препарати за растителна защита; 

2.12. Да се ползват прокарите за селскостопански животни до местата за паша и 

водопои, имотите с начин на трайно ползване, и/или съществуващите полски пътища; 

2.13. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 

2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите, пасищата и ливадите; 



2.15. Да не се извършва паша нощем и без пастир; 

2.16. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

2.17. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

2.18. Да опазват пасищата, мерите и ливадите от ерозиране, заблатяване и 

засоляване. 

2.19. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

2.20. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

2.21. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка. 

2.22. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват 

с общинска администрация. 

 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПЛАНА. 

 

1. Кмет на Община. 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд на 

територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ; 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането но конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона; 

1.3. Изисква от служителите на общината и ползвателите на мерите, пасищата и 

ливадите спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите, 

пасищата  и ливадите на територията на общината. 

2. Специалист ,,Екология”: 

2.1. Отговаря за актуализацията на плана; 

2.2.  Съдейства и подпомага собствениците на животни на територията на община 

Кричим по изпълнението на плана; 

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския 

поземлен фонд; 

2.4.  Води регистър на сключените договори и следи за спазване на техните 

срокове. 

2.5.  Изготвя и поддържа актуален списък на собствениците и ползвателите на 

животновъдни обекти, техни сдружения, броя и вида на притежаваните от тях пасищни 

животни в населеното място и представя същия за заверка от ветеринарния лекар; 

2.6.  Изготвя и представя на Кмета на общината ежегодно до 01.11. доклад за 

актуалното състояние, ползване и възможности, относно общинските мери, пасища и 

ливади на територията на община Кричим; 

2.7.  Организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите, пасищата 

и ливадите в добро земеделско и екологично състояние. 

2.8. Изготвя информация и уведомява всички жители, отглеждащи животни за 

лична консумация за определените за общо ползване общински пасища, мери и ливади. 

Писмено уведомява пастирите на стадата в кои пасища ще се извършва пашата на 

общите стада. 

2.9.  Предоставя периодична информация на ползвателите относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на пасищата и ливадите при настъпила 

промяна. 

2.10. Съвместно с началник отдел ,,ОбСКРИДОС” определят местоположението на 

прокарите и полските пътища на територията на община Кричим, които следва да се 



спазват от всички ползватели на пасища, мери и ливади. Списъкът се заверява от Кмета 

с подпис и печат и се предоставя на ползвателите на земеделски земи. 

 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

При изпълнение на плана, Общинска администрация – Кричим взаимодейства с: 

Общинска служба по земеделие – Стамболийски, Областна дирекция по безопасност на 

храните – Пловдив. Взаимодейства и с регистрираните сдружения и асоциации на 

територията на Община Кричим. 

 

 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

 

Финансово осигуряване на плана се постига чрез: 

1. Наемите за ползване на мери, пасища и ливади, общинска собственост постъпват 

в приход на бюджета на общината и се разходват по решение на Общинския съвет. 

2. Финансиране по проекти – Общинска администрация и/или ползвателите на 

мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми 

за средства, с цел подобряване екологичното им състояние. 

 

 

 


