(Приложение 6)
ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КАВАРНА
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община
Каварна, съгласно чл.37о, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, включват:
І. Перспективен експлоатационен план за паша
1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на община Каварна,
съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015г. на Министъра на
земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята“. опазване на биологичното разнообразие,
намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на
земите за други цели.
2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани, с цел постигане на максимална ефективност при
използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж
на района.
ІІ. Мерите и пасищата предназначени за общо и индивидуално ползване
Съгласно описите на свободните пасища и мери в община Каварна за
индивидуално и общо ползване през стопанската 2020/2021 година.
(Приложение №1 и Приложение №2 към докладната).
ІІІ. Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене
Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в
чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР, издадена от
Министъра на земеделието и храните.
ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и
водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да
се ползват съществуващите прокари и полските пътища.
V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.
Да се спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015г. на Министъра
на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата
и добро земеделско състояние на земята“.
1. За почвения слой не се допуска:
• Нарушаване целостта на почвения слой – разкопаване, вземане на чимове,
почва, разораване.
• Преминаването и движението с моторни превозни средства в самото
пасище
• Едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също
място за едновременно пашуване и водопой

2. За биологичното разнообразие – опазване и поддържане на
местообитанията при паша, не се допуска:
• Паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за
това места
• Унищожаването на видовете от флората
• Оставянето на пашуващите животни без надзор
• Внасянето на минерално торове за подобряване на тревата
• Не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
VI. Ветеринарна профилактика
Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на
дейността си са длъжни да спазват изискванията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове.
На основание чл.133, т. 7 от ЗВД, се забранява използването на общинските
пасища и мери, както и на местата за водопой от животни, които не са
идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната
профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите
по животните.
В съответствие с чл.132, т.2от ЗВД, в зависимост от епизоотичната
обстановка, се допуска райониране на пасищата и водопоите, а при
необходимост може да се забрани използването им.
VІI. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени
пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
За стопанската 2020/2021г. няма заявен интерес от страна на животновъдите.
VIII. Построяване на навеси
Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията
на Наредба № 19 / 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна
на предназначението им.
IX. Охрана
Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.
X. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси
Няма заявен интерес от страна на животновъдите.
XI. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други
физически условия, и на развитието на животновъдството на територията
на общината;
В определените екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП)
в зоните по Натура 2000, е въведена забрана за разораване на тези площи от
земеделските стопани. На площите от стопанството, попадащи в защитена зона
от Националната екологична мрежа "Натура 2000", да се спазват забраните и
ограниченията за земеделска дейност, включени в заповедта за обявяване и
плана за управлението й. Когато защитената зона за опазване на природните
местообитания съвпада със защитена територия съгласно Закона за защитените
територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и

ограничения, земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване на
защитената територия;
Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за
подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за
преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно
затревените площи, включени в слоя.
Изискванията за кръстосано съответствие и условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние трябва да отчитат на първо
място изискванията за опазване на биоразнообразието и околната среда и едва
след това изискването за добро земеделско състояние.
Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да:
- Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на
съответната защитена зона по Натура 2000;
- Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона по
Натура 2000след утвърждаването му по реда на Наредбата по чл.28, ал.2 от ЗБР;
- Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние,
При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично
състояние и забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната
защитена зона от Натура 2000, земеделския стопанин е длъжен да спазва
изискванията за зоната от Натура 2000.

