
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№926 

Взето с Протокол №48 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 27.02.2018 г. 

 

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 37и ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, чл.98, ал.4 от 
ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Септември, 

Р Е Ш И: 

1. Да се приеме годишен план за паша на общинските пасища,мери и 

ливади собственост на Община Септември за стопанската 2018/2019г., 

съгласно Приложение № 1. 

   2. Да се приеме списък (съгласно Приложение №2) и да се даде съгласие 

за предоставяне за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 

г. на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община 

Септември на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, които ще поемат задълженията да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние за срок от 5 (пет) стопански години, 

считано от стопанската 2018/2019 г. при спазване на условията на чл.37и, ал.4, 

ал.5, ал.6, ал.7, ал8, ал.9, ал.12, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.  

3. Пасища, мери и ливади по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ определени за 

индивидуално ползване за съответните землища, останали след провеждане 

на процедура по чл.37и, ал.4 от горепосочения нормативен акт, се отдават под 

наем чрез публичен търг с явно наддаване само на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по наемна 

тръжна цена определена по пазарен механизъм. Договорите се сключват за 

стопанската 2018/2019 година. 

 



        4. Пасища, мери и ливади по чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ определени за 

индивидуално ползване за съответните землища, останали след провеждане 

на процедура по чл.37и, ал.13 от горепосочения нормативен акт, се отдават под 

наем чрез публичен търг с явно наддаване само на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, 

които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние по наемна тръжна цена определена по пазарен механизъм. 

Договорите се сключват за стопанската 2018/2019 година. 

5. Определя пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, 

описани по землища, площи, категории и средно рентни плащания за Община 

Септември в приложенията съгласно Приложение № 3, неразделна част от 

настоящето решение. Наемът на земи от ОПФ с НТП „ливади” и „пасища и 

мери” е равен на средно годишното рентно плащане определено за Държавния 

поземлен фонд за съответната стопанска година. 

6. За опазване и поддържане на пасищата и ливадите в добро земеделско 

и екологично състояние не се допуска: 

- нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на 

чимове, 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 за водопой; 

- промяна на начина им на трайно ползване и използване за неземеделски 

нужди; 

- замърсяването им с битови, производствени, опасни и др. отпадъци; 

6.1. За опазване и поддържане на местообитанията при паша не се 

допуска: 

- паленето на открит огън; 

- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, 

сеч, промени в ландшафта; 

- оставянето на пашуващите животни без надзор; 

- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в 

границите на пасището; 

- внасянето на минерални торове за подобряване на тревостоя и 

използване на утайки от пречистването на отпадни води; 



- опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата 

с цел предизвикване нов подраст; 

- нарушаване съществуващите полски граници /синори/ в блока на 

земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 

6.2. За опазване и поддържане на пасищата в добро земеделско и 

екологично състояние се допуска: 

- поддържане в добро състояние на наличните инфраструктурни обекти за 

водопой – чешми, корита. 

- извършване на частично засяване или възстановяване и подхранване на 

мерите, пасищата и ливадите; 

- опазване от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания; 

  - провеждане на борба с агресивни и устойчиви растителни видове – 

орлова папрат, черемика, айлант, аморфа и къпина; 

- за земеделските земи с висока продуктивна стойност, земите попадащи 

в националната екологична мрежа „Натура 2000” и защитените територии, в 

зависимост от завареното положение на пасището или ливадата се разрешава 

да се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или 

синори, до 20% от общата затревена площ; 

  - опазване на земеделските площи в близост до гори от навлизането на 

дървесна и храстовидна растителност в тях. 

7. Задължения на Общината: 

- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, 

пасища и ливади от местното население за пашуване на притежаваните от тях 

животни; 

- да предоставя периодична информация и методически указания на 

ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване 

на мерите, пасищата и ливадите. 

8. Задължения на ползвателите : 

8.1. Да ползват и поддържат общинските мери, пасища и ливади според 

годишния план за паша през стопанската 2018/2019 г. 

8.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и 

организационни мероприятия относно: 

- повърхностно подобряване на терена; 



- подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на 

минералното торене; 

- органично торене на мерите, пасищата и ливадите; 

- борба с плевелите и вредната растителност; 

- подсяване на деградирали мери, пасища и ливади; 

- основно подобряване на мери, пасища и ливади при нископродуктивни 

естествени тревостои със силно влошен тревен състав; 

- напояване на мерите, пасищата и ливадите /там където има условия за 

напояване/; 

- поддържане на мерите, пасищата и ливадите чрез традиционните земеделски 

практики /паша и/или косене; 

- рационално и щадящо използване на мерите, пасищата и ливадите 

- да не се извършва паша в горите , граничещи с пасища 

- да не ги преотстъпват за ползване на трети лица 

- да не ограждат наетите мери  и пасища 

        8.3. Поддържането на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и 

екологично състояние за общо и индивидуално ползване е за сметка на 

ползвателите. 

9.Общински съвет – гр. Септември да даде съгласие за допускане 
на предварително изпълнение на настоящото предложение, съгласно 
нормативната уредба на чл.60, ал.1 от АПК, което се налага във връзка с 
изискванията на  чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, а именно: „Списък на имотите за индивидуално 
ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува 
на интернет страницата на общината в срок до 1 март.” 
          10. Кмета на Община Септември да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Общ брой общински съветници:                        21 
Присъствали:                                                       20 
Гласували:                                                           20  
 „За”:                                                                     20   
„Против”:                                                                0   
„Въздържали се”:                                                  0   
                            
                      
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
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