
 

РЕШЕНИЕ № 236 от Протокол №18/31.01.2017г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 и 

ал.3 във връзка с чл. 24а, ал. 2 и ал. 6, т. 4  от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Общинският съвет – Каварна реши:  

1. Определя пасищата, мерите и ливадите, 

предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на 

територията на община Каварна, описани в списък на свободните пасища и 

мери в община Каварна за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 

година съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за 

индивидуално и общо ползване за стопанската 2017/2018 г. имотите по т. 

1.  

3. Дава съгласие да се отдадат под наем мерите, 

пасищата и ливадите, определени за индивидуално  ползване, при спазване 

условията на чл. 37и във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ за срок от 5 

(пет) стопански години на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида 

на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. 

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се 

предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и 

задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

4. Пасищата, мерите и ливадите, определени за 

индивидуално ползване  да бъдат разпределени между правоимащите лица 

от комисия, назначена със заповед на кмета на община Каварна. 

5. Комисията да определи необходимата за всеки 

кандидат площ при спазване условията на чл. 37 и, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗСПЗЗ, като отчете наличието на притежавани или ползвани на правно 

основание от заявителя пасища, мери и ливади. Комисията да състави 

протокол за окончателно разпределение на имотите при наличие на 

необходимите площи в срок до 1 май 2017 година. 

6. При недостиг на пасища, мери и ливади в 

землището, комисията да извърши допълнително разпределение в землища 

на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в Приложение №1 пасища, 

мери и ливади за индивидуално ползване. 



7. Въз основа на протоколите на комисията и след 

заплащане на наемната цена, кметът на общината да сключи договори за 

наем със срок на действие от 5 стопански години, считано от стопанската 

2017/2018 година. На основание чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ, при сключване 

на договорите за наем на пасища, мери и ливади от държавния и 

общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 

плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две стопански 

години от сключването на договора. 

8. На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ да се 

отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 

стопанска година (за стопанската 2017/2018 г.) останалите свободни цели 

имоти - пасища, мери и ливади чрез провеждане на публични търгове, в 

които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

9. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 

останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни цели имоти - 

пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона за 

общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за стопанската 

2017/2018 г.) чрез провеждане на публични търгове на собственици на 

пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да 

ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно реда, 

определен в правилника за прилагане на закона.  

10. Приема Правила за ползване на общинските 

пасища, мери и ливади на територията на общината съгласно Приложение 

№2. 

11. Приема Годишен план за паша за стопанската 

2017/2018 г. (Приложение №3). 

12. Определя задълженията на общината и 

ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 
 12.1. Да предоставя на животновъдите, 

отглеждащи пасищни животни и от местното население за извеждане на 

паша на притежаваните от тях животни, земеделски земи - общинска 

собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, като 

осигурява безпрепятственото им използване.   

12.2. Общинските пасища, мери и ливади се 

предоставят на животновъдите за директно подпомагане при 

кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на земеделските 



стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира 

подпомагане на земеделския производител. 

12.3. Кметовете на населените места и кметските 

наместници от съставните селища на община Каварна се задължават да 

следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, 

пасища и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения 

да уведомяват общината. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
12.4. Ползвателите се задължават да използват 

пасищата, мерите и ливадите по предназначение. 

12.5. Ползвателите да спазват одобрените със 

заповед №РД09-122/23.02.2015 г. 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“; 

12.6. Да не допускат замърсяване на общинските 

пасища, мери и ливади с битови, строителни, производствени, опасни и 

други отпадъци; 

12.7. Да не се палят сухи треви и храсти в 

пасищата, мерите и ливадите; 

12.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, 

както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата; 

12.9. Да не допускат използване на общинските 

пасища, мери и ливади, 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 

12.10. Да не се извършва паша в горите, 

граничещи с пасищата; 

12.11. Да не извършват сеч на намиращите се 

върху отдадените под наем пасища, мери и ливади отделно стоящи или 

групи дървета, без разрешение от компетентните органи; 

12.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване; 

12.13. При необходимост да извършват пръскане 

със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване; 

12.14. Да не изграждат постройки с траен статут в 

пасищата, мерите и ливадите, както и да не ограждат предоставените 

площи, освен с електропастир; 

12.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети 

лица; 



12.16. Ползвателите на мери, пасища и ливади от 

общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях 

имоти, включени в договора за наем;  

12.17. Да осигуряват свободен достъп до мерите и 

пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, 

независимо от техния вид и възраст; 

12.18. Условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на 

собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване 

на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 
 Приложение №1  

 
С П И С Ъ К 

НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА И МЕРИ В ОБЩИНА КАВАРНА 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ  

 

№ 
 

Землище  
Септемврийци 

Идентификатор на имота  
по КККР 

Площ/ дка. Категория 

1.  66281.14.88 14.506 III 

2.  66281.100.60 10.614 III 

3.  66281.100.71 8.231 III 

4.  66281.16.74 38.239 III 

5.  66281.16.76 4.608 III 

6.  66281.25.107 10.965 III 

7.  66281.100.98 3.700 II 

8.  66281.100.102 3.655 III 

9.  66281.100.113 7.558 III 

10.  66281.100.116 8.968 III 

11.  66281.24.118 2.904 III 

12.  66281.100.120 2.225 III 

13.  66281.100.130 6.575 II 

14.  66281.100.132 8.690 II 

15.  66281.13.137 16.200 III 

16.  66281.18.138 10.589 III 

17.  66281.18.140 4.867 III 

18.  66281.26.145 7.390 II 

19.  66281.13.147 6.091 III 

20.  66281.20.166 2.464 III 



21.  66281.20.167 6.713 III 

22.  66281.27.172 5.072 III 

23. Част 66281.27.176 242,845 VI 

24.  66281.20.179 15.192 VI 

25.  66281.27.182 5.732 II 

26.  66281.27.183 20.815 II 

27.  66281.27.185 2.644 II 

28.  66281.100.246 4.792 II 

29.  66281.21.170 9.277 III 

 
 

 ОБЩО 492,121 
 

№ 
 

Землище 
Травник 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  72936.9.12 8.699 III 

2.  72936.4.7 24.147 III 

3.  72936.8.2 53.229 III 

4.  72936.10.20 7.297 III 

5.  72936.11.12 6.632 III 

6.  72936.11.8 21.935 III 

7.  72936.9.11 27.643 III 

8.  72936.11.10 9.776 III 

9.  72936.7.18 96.723 III 

10.  72936.10.22 16.598  

 
 
 

ОБЩО 272,679 
 

№ 
 

Землище 
Поручик Чунчево 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  57861.13.3 25.745 VI 

2.  57861.15.7 18.004 VI 

3.  57861.16.9 25.109 VI 

4.  57861.17.2 88.164 VI 

5.  57861.24.21 146.616 VI 

6.  57861.25.1 127,381 VI 

7.  57861.24.32 4.938 VII 

8.  57861.24.181 14.360 VII 

9.  57861.12.9 165,118 ІІІ 

10.  57861.14.3 22,971 ІІІ 



  

 
ОБЩО 638,406  

№ 
 

Землище 
Белгун 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  03318.1.60 19.509 III 

2.  03318.31.101 2,994 III 

3.  03318.31.177 6.810 III 

4.  03318.31.111 5.586 III 

5.  03318.31.113 2.552 II 

6.  03318.15.120 13.733 III 

7.  03318.15.122 173.340 III 

8.  03318.21.145 9.383 III 

9.  03318.15.148 2.467 III 

10.  03318.15.150 9.889 III 

11.  03318.22.152 3.394 III 

12.  03318.20.168 7.539 III 

13.  03318.33.99 48.298 III 

  ОБЩО 305,494  

№ 
 

Землище 
 Било 

Идентификатор на имота 
 по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  04090.19.134 55.408 III 

2.  04090.19.137 116.581 III 

3.  04090.19.138 18.200 III 

4.  04090.19.139 4.861 III 

5.  04090.17.110 7.500 III 

  ОБЩО 202,55  

№ 
 

Землище  
Раковски 

Идентификатор на имота  
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  62092.12.90 15.007 III 

2.  62092.401.26 4.235 VI 

3.  62092.42.54 16.832 VI 

4.  62092.37.144 201.265 VI 

5.  62092.27.69 3.621 VI 

6.  62092.20.100 81.950 VI 

7.  62092.17.1 2.585 III 

  ОБЩО 325,495  



№ 
 

Землище 
Камен бряг 

Идентификатор на имота  
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  35746.20.113 36.156 IX 

2. Част от  35746.25.156 456,596 IX 

3.  35746.11.132 94.952 III 

4.  35746.23.175 118.565 III 

5.  35746.25.131 36.112 III 

6.  35746.23.167 25.676 II 

7.  35746.32.126 30.767 IX 

8.  35746.20.111 4.629 IV 

9.  35746.17.159 2.404 III 

10.  35746.25.157 3.951 IX 

11.  35746.25.158 9.756 IX 

12.  35746.29.104 41.447 III 

13.  35746.29.103 10.739 III 

  ОБЩО 871,75  

№ Землище 
Видно 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  11003.32.118 76.113 VII 

2.  11003.31.105 138.980 VII 

3.  11003.32.121 397.514 VII 

4.  11003.38.163 15.691 III 

5.  11003.38.165 16.877 III 

6.  11003.33.113 8.131 VII 

7.  11003.32.120 17.634 VII 

8.  11003.37.183 8.122 VII 

9.  11003.37.179 2.570 VII 

10.  11003.38.153 17.203 III 

11.  11003.37.222 156.233 VII 

12.  11003.38.156 21.819 III 

13.  11003.38.157 56.652 III 

14.  11003.29.119 166.554 VII 

15.  11003.29.123 137.578 VII 

16.  11003.29.120 41.878 VII 

17.  11003.29.131 8.911 VII 

18.  11003.37.188 10.885 III 

19. част 11003.24.172 141.000 VII 



20.  11003.24.179 8.595 III 

21.  11003.29.139 44.404 VII 

22.  11003.18.165 11.841 III 

23.  11003.18.159 85.635 VII 

24.  11003.18.161 48.584 VII 

25.  11003.18.163 31.093 VII 

26.  11003.19.175 18.821 III 

27.  11003.8.143 20.505 III 

28.  11003.18.164 46.643 III 

29.  11003.19.158 37.301 IV 

30.  11003.8.141 14.286 III 

31.  11003.15.139 29.118 IV 

32.  11003.9.148 152.873 VII 

33.  11003.19.166 9.854 VII 

34.  11003.4.118 38.548 VII 

35.  11003.4.114 178.938 VII 

36.  11003.38.195 15.821 III 

37.  11003.33.123 23.853 III 

38.  11003.33.121 46.231 III 

39.  11003.38.197 149.572 III 

40.  11003.24.189 41.849 VII 

41.  11003.24.187 91.179 VII 

  ОБЩО 20585,889  

№ Землище          
Хаджи Димитър 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. 
Категория 

1. част 77044.11.105 84,401 VI 

2.  77044.15.1 9.772 V 

3.  77044.15.7 71.927 V 

  ОБЩО 166,100  

№ Землище 
Свети Никола 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. 
Категория 

1. част 65543.31.215 222,56 IХ 

2.  65543.22.28 213,111 IX 

  ОБЩО  435,671  

№ Землище 
Селце 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  66113.28.1 23.736 IV 



2.  66113.28.10 7.806 IV 

3.  66113.28.18 6.190 IV 

4.  66113.15.7 4.814 III 

5.  66113.16.116 2.710 III 

  ОБЩО 45,256  

№ 
Землище 
Нейково 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1. част 51408.17.78 18.273 III 

2.  51408.17.77 17.341 VII 

3.  51408.100.72 81.813 VII 

4.  51408.17.70 6.047 VII 

5.  51408.17.68 9.897 III 

6.  51408.100.63 105.136 III 

7.  51408.22.108 227.488 III 

8.  51408.100.53 78.077 VII 

9.  51408.100.56 35.574 VII 

10.  51408.100.38 62.240 II 

  ОБЩО 641,886  

№ 
Землище 

Българево 
Идентификатор на имота по 

КККР 
Площ/дка. Категория 

1.  07257.28.599 53,089 ІХ 

2.  07257.48.565 28,906 ІХ 

3. Част от 07257.27.483 233,560 ІХ 

4.  07257.47.113 69,274 ІХ 

5.  07257.52.86 216,138 VІІ 

6.  07257.16.232 43,692 VІІ 

7.  07257.17.137 122,369 ІV 

8.  07257.14.213 53,944 VІІ 

9.  07257.49.568 82,622 ІХ 

10.  07257.51.576 164,301 ІХ 

11.  07257.52.112 139,983 ІХ 

12.  07257.45.486 421,143 ІХ 

13.  07257.45.491 496,623 ІХ 

14.  07257.45.490 391,803 ІХ 

15.  07257.51.227 595,902 ІХ 

16.  07257.230.621 21,550 ІХ 

17.  07257.16.586 122,149 ІХ 



18.  07257.17.133 174,567 ІХ 

  ОБЩО: 3431,615  

№ 
Землище 
Божурец 

Идентификатор на имота 
по КККР 

Площ/дка. Категория 

1.  05009.100.69 31,416 Х 

2.  05009.100.95 123,942 Х 

  ОБЩО: 155,358  

 

                                                           Приложение №2 

 
ПРАВИЛА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на 

община Каварна са изготвени съгласно изискванията на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат: 

1. перспективен експлоатационен план за паша; 

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за 

индивидуално ползване; 

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите; 

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и 

пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, 

противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения; 

6. ветеринарна профилактика; 

7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени 

пасища, за засяване с подходящи тревни смески; 

8. построяване на навеси; 

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни 

комплекси; 

10. охрана; 

11. 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; 

 
І. Перспективен експлоатационен план за паша 
Перспективният експлоатационен план е разработен във връзка със 

Схемите за директни плащания за кампания 2017г. и в частност със 

Схемите за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. 

Този план има за цел: 



1. Дългосрочното опазване на пасищата в община Каварна, опазване 

на биологичното разнообразие, намаляване негативните промени от 

изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели. 

2. Да се подобри стопанисването, контролът и ползването на пасища, 

мери и ливади - общинска собственост от земеделските стопани; 

3. Да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при 

прилагане на добри земеделски практики и тяхното положително 

въздействие върху околната среда; 

4. Да се осигури опазването, поддържането и възстановяването на 

постоянните пасища като ресурс, който оказва положително влияние върху 

околната среда, поради изключителната им роля за опазване на 

биоразнообразието и съхранението на почвата. 

5. В дългосрочен план да се повиши капацитета за разработване и 

управление на агроекологични проекти. 

 

ІІ. Мерите и пасищата предназначени за общо и индивидуално 
ползване 

Съгласно списък на свободните пасища и мери в община Каварна за 

отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година (приложение №1). 

 

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, а именно: 

„Чл. 41 (2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените 

площи чрез косене, спазват изискванията по ал. 1 и извършват: 

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) първата 

коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони 

съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните 

райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 

юни до 15 август; 

2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от 

центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия край 

към другия, като използват ниска скорост. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случаите 

по ал. 2, подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на 

животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като 

спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.” 

 

ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и 
водопоите 



Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се 

ползват съществуващите полски 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“. 

 

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. 

1. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, 

които отглеждат, като сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 

137б от ЗВД; 

2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните; 

3. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, 

придвижване и 

транспортиране на животните; 

4. в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни от 

видове, които подлежат на идентификация; 

5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния 

лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и 

обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ 

съответната територия; 

6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността 

или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, 

предназначени за лична консумация, писмено уведомяват ветеринарния 

лекар, обслужващ животновъдния обект; 

7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които 

подлежат на идентификация, писмено уведомяват ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект: 

а) да извърши официална идентификация на новородените животни 

и да въведе 

данните от идентификацията в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, или 

б) за извършената официална идентификация на новородените 

животни като му 



предоставя данните от идентификацията за въвеждането им в 

Интегрираната 

информационна система на БАБХ; 

8. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който 

вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите 

животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от 

последното вписване; 

9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и 

еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните 

органи; 

10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на 

мерките по 

програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на 

държавната 

профилактична програма на животните си; 

11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, 

които не са идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по 

програмите за надзор и 

ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична 

програма, както и със суровини и храни, добити от такива животни; 

12. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ 

животновъдния обект: 

а) средствата за официалната идентификация и паспорта на 

закланите за лична консумация едри преживни и еднокопитни животни; 

б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни; 

в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична 

консумация 

свине, овце и кози; 

13. съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, 

обслужващ животновъдния обект, записва проведените лечебно-

профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на ВМП, 

наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер и карнет, 

срок на ВМП; име и адрес на доставчика, идентификационен номер на 

третираното животно; дневникът се съхранява 5 години от последното 

вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е 

прекратена преди изтичането на този срок; 

14. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването 

им документите за придвижване на животните; 

15. предават в обект за обезвреждане на странични животински 

продукти умрелите животни и специфичнорисковите материали от заклани 

за лична консумация едри преживни животни и дребни преживни 

животни; 



16. спазват карантинния срок, определен за ВМП и/или 

медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на суровини и храни, 

добити от третирани продуктивни животни; 

17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на 

животни с медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар; 

18. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на 

контролните органи от БАБХ и други компетентни органи; 

19. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по 

чл. 51, на които не са извършени мероприятията по държавната 

профилактична програма или които са с различен здравен статус; 

20. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с 

прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на 

болестите по животните; 

21. извършват ежегодно в периода от 1 до 20 октомври 

инвентаризация на животните в обекта и подават до официалния 

ветеринарен лекар, отговарящ за.съответната община, декларация по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 

22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, 

регистриран по реда на чл. 137; 

23. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 

183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за 

определяне на изискванията за хигиена на фуражите. 

Собствениците доказват собствеността върху едри преживни 

животни, еднокопитни животни, дребни преживни животни и свине: 

1. за новородени: 

а) едри преживни и еднокопитни животни - с паспорт, издаден по 

ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните, от 

ветеринарния лекар, сключил договор по чл. 137а или 137б; 

б) дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика 

на майката на животните; 

2. за придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне 

правото на собственост или с друг документ, удостоверяващ 

придобиването на собствеността върху животните. 

(4) Собствениците на животни предоставят на официалния 

ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа чл.132, по ал. 

3, т. 1, буква "б" и т. 2 от ЗВД в тридневен срок от издаването му. 

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. 

Постоянно действащата към Община Бургас Епизоотична комисия 

предприема действия и контролира изпълнението на набелязаните мерки за 

предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на 

обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат 

мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, 

почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или 

налагане на забрана върху използването им при необходимост. В 

обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи 

и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/ 

предвидени в съответната наредба. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, 

свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от 

републиканския бюджет. При възникване на заболяване от списъка по чл. 

118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятията и консумативите се заплащат от 

бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД. Профилактичните ДДД 

мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите, 

съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗВД. 

 

VІI. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени 
пасища, за засяване с подходящи тревни смески; 

За стопанската 2017/2018г. 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. 

 
         Приложение №3 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  
ЗА ПАША НА ОБЩИНА КАВАРНА  

 ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г. 
 
І. ОСНОВАНИЕ 
Настоящият Годишен план за паша 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.  

 

II. ОБХВАТ  
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и 

пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията 

на община Каварна, като определя размера и местоположението на мерите 

и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването 

на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

III. ЦЕЛ  
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът 

за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се 

повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки 

добрите селскостопански практики. 

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 
МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение 

№ 1 са имоти от общинския поземлен фонд. 

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ 
ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както 

и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на 

община Каварна в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 

животни на територията на съответното землище се определя от 

Общинския съвет на община Каварна с решение, прието с мнозинство от 

общия брой на съветниците.  

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.  
1. Общината e длъжна:  

1.1. Да предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни 

земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване 

пасища, мери и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява 

безпрепятственото им използване. 

1.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на 

животновъдите за директно подпомагане при кандидатстването им по 

различните схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на 

площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на 

земеделския производител. 



1.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от 

съставните селища на община Каварна се задължават да следят за 

изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и 

ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да 

уведомяват общината. 

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 

2.1. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и 

ливадите по предназначение. 

2.2. Ползвателите да 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“; 

2.3. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и 

ливади с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

2.4 Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и 

ливадите; 

2.5. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се 

допуска лагеруване на домашни животни в пасищата; 

2.6. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и 

ливади, 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 

2.7.  Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 

2.8. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под 

наем пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без 

разрешение от компетентните органи; 

2.9. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 

2.10. При необходимост да извършват пръскане със съответните 

разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване; 

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

ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с 

електропастир; 

2.12. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 

2.13. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския 

поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, 

включени в договора за наем;  

     2.14. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е 

необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени 

и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

земеделието и храните: 



Национален стандарт 1.  
Забранява се използването на минерални и органични 

азотсъдържащи торове в буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на 

повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с 

изключение на оризовите клетки; 

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с 

течна фракция на оборския тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 

Национален стандарт 2. 
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва 

да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, 

договор и др.). 

Национален стандарт 3. 
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества в подземните 

води. 

Национален стандарт 4. 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и 

обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна 

площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с 

изключение на площи за производство на тютюн. 

Национален стандарт 5.  
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез 

затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, 

и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или 

по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 

Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство 

и/или земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана 

растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum 

spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 



- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  

размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март 

до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички 

земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, 

които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на 

обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на 

регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 

1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по 

„НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с 

природни или други специфични ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или 

ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските 

земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други 

нормативни актове. 

 
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 и пасищата от Общинския поземлен 

фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;  

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни 

процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването 

на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на 

територията на съответното кметство /населено място/.  

2. Отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”:  

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в 

населените места по изпълнението на плана; 

2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от 

Общинския поземлен фонд; 

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните 

срокове.  

3. Кметовете на кметства:  



3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на 

мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 

3.2. Предоставят периодична информация на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 

пасищата при настъпила промяна. 

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на мери, 

пасища и ливади за стопанската 2017/2018 година общинска 

администрация Каварна взаимодейства с: ОС „Земеделие” Каварна, 

Кметове по населените места и Ветеринарния лекар отговарящ за 

общината. 

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:  

Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска 

собственост постъпват в приход на бюджета на община. Финансиране по 

проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат да 

кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел 

подобряване екологичното им състояние. 
 


