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ОТНОСНО: Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от 

общинският поземлен фонд и земеделски земи стопанисвани и управлявани 
от Община Враца на основание и чл.37п, ал.1 и ал.2 , чл.37 п, ал.3 във вр. с 
чл.19 ал.1 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за 
собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/   
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РЕШИ: 

      
  I.На основание чл.37и, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ определя размера и 
местоположението на мерите и пасищата от ОПФ и размера и местоположението 
на мерите и пасищата по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани и управлявани от 
Община Враца, за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида 
на отглежданите пасищни животни на територията на съответните землища, по 
списък на наличните пасища и мери, по населени места в това число ОПФ и 
пасища и мери по чл.19 /Приложение № 1/; и по списък на земеделските стопани 
и отглежданите от тях животни, подали молби за ползване под наем на общински 
пасища, съгласуван с РВМС гр. Враца.(Приложение 2). 
 ІІ.Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и 
еднокопитни – до 5 дка и на глава дребен рогат добитък – до 2 дка, като 
конкретния размер по землища бъде в зависимост от наличните площи и броя на 
животните по подадените молби от земеделските стопани-животновъди, в 
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние. 

ІІІ.На основание чл.37и, ал.3, т.2 във вр. с чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ определя 
правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, както 
следва:  

 т.1 Перспективен експлоатационен план за паша;  
 т.2 Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално 

ползване и тяхното разграничаване; 
 т.3 Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене; 
 т.4 Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите; 
 т.5 Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, 

като почистване от храсти и друга нежелана растителност, 
противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения; 



Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за 
поддържането на предоставените под наем и аренда мери и пасища:  

а/ Задължения на Общината:  
  т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни; 

 т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 
пасищата; 
  т.3.Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и 
отглежданите от тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Враца.  

б/ Задължения на ползвателите:  
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с РВМС гр. Враца и да заплатят 

размера на наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица 
площ от пасищата и мерите-общинска собственост и тези в режима на чл.19 от 
ЗСПЗЗ; 

т.2 Да ползват общинските мери и пасища, както и тези в режима по чл.19 
от ЗСПЗЗ предоставени им за общо ползване единствено за паша на 
притежаваните от тях тревопасни животни; 

т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 
възраст; 

т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им; 

т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
замърсяване, камъни , битови и строителни отпадъци и др.; 

т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова 
папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./; 

т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и 

подпалва нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича 
намиращите се върху отдадените под наем земи дървесни видове; 

т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност; 

т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните 
разрешени и пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да 
не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води; 

т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища; 

т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец 
до месец ноември; 

т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир; 
т.15 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата; 

  т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;    
 т.6 Ветеринарна профилактика – състой се в извършването при 

необходимост пръскане със съответните разрешени и пуснати на пазара 
препарати за обезпаразитяване и наторяване;  



 т.7 Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за 
засяване  с подходящи тревни смески; 

 т.8 построяване на навеси; 
 т.9 Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
 т.10 Охрана; 
 т.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; 

 т.12 Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, 
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели;         

ІV.Съгласно разпоредбите на чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ /Закон за стопанисване и 
ползване на земеделските земи/, Общинският съвет – Враца приема: 

 Годишен план за паша; 
 Съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално 

ползване; 
 Задължения на общините и на ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата, както следва:  
а/ Задължения на Общината:  
 т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни; 
  т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 
пасищата; 
  т.3.Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и 
отглежданите от тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Враца.  

б/ Задължения на ползвателите:  
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с РВМС гр. Враца и да заплатят 

размера на наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица 
площ от пасищата и мерите-общинска собственост и тези в режима на чл.19 от 
ЗСПЗЗ; 

т.2. Да ползват общинските мери и пасища, както и тези в режима по чл.19 
от ЗСПЗЗ предоставени им за общо ползване единствено за паша на 
притежаваните от тях тревопасни животни; 

т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 
възраст; 

т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им; 

т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
замърсяване, камъни , битови и строителни отпадъци и др.; 

т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова 
папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./; 

т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 



т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и 
подпалва нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича 
намиращите се върху отдадените под наем земи дървесни видове; 

т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност; 

т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните 
разрешени и пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да 
не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води. 

т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища; 

т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец 
до месец ноември; 

т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир; 
т.15 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата; 

  т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Цв.Йорданова/  

 
 


