Приложение № 1

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША
2015 г.

Настоящият план отразява намеренията на Община Твърдица за управление и ползване на
мери и пасища публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване, и е разработен
на основание чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

І. Обхват
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата
и ливадите с площта в декари по землищата на населените места на територията на Община
Твърдица в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние при спазване разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ и правилата за ползването им.

ІІ. Цел
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата
общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, чрез прилагане на добрите
земеделски практики и опазване на околната среда.

ІІІ. Размер и местоположение на мерите и пасищата за общо и за
индивидуално ползване в Общински поземлен фонд
Общ размер на мерите и пасищата с храсти по КВС /Карта на възстановената собственост/
в Община Твърдица.
Местоположението и размера на мерите и пасищата по номера на имоти и начин на
трайно ползване са отразени в регистъра на земеделските земи, гори и земи в горски фонд
предоставен от Общинската служба по Земеделие гр. Сливен по кадастрални номера на мерите и
пасищата от ОПФ от картата на възстановената собственост.
Площите се предоставят за пасищно отглеждане на ЕРД, ДРД и еднокопитни в
съотношение, съгласно Национален стандарт 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2. от “Условия за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние” и в землището по регистрация на животните.
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ІV. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана
1. Кметът на Община Твърдица
-

ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление на
мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на община Твърдица ,
съгласно чл. 25 ал.1 от ЗСПЗЗ. Създава цялостна организация за индивидуално ползване на
мери и пасища , отговаря за актуализацията на плана.

V.

-

Упълномощава длъжностно лице, което изисква списък на имотите от ОПФ от ОД
„ Земеделие „ и Общинска служба „Земеделие” по землища, броя на наличните пасищни
животни по населени места /общо и по видове/, съгласно чл. 98, ал. 2 и ал. 3 и чл. 99 от
ППЗСПЗЗ да отговаря за актуализацията на плана да съдейства и подпомага кметовете и
кметските наместници по изпълнението на плана

-

Упълномощава длъжностно лице да води регистър на сключените договори и да следи за
техните срокове.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

(изготвени съгласно чл. 37и на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи)
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Твърдица съдържат:

І.ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

1. Дългосрочно опазване на постоянно затревените площи в Община Твърдица, опазване на
биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени от изоставянето на
пасищата и използването им за други цели.
2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на
агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи по мярка 214 «Агроекологични
плащания» от ПРСР се ползват с предимство след изтичане срока на договора за удължаване до
изтичане срока на задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по мярката.
3. При разпределяне на постоянно затревените площи се отдава приоритет на фермери,
покрили европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента
проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и утвърждаване като
фактор за развитие на животновъдството.
4.Постигане на максимална ефективност при използване на постоянно затревени площи и
достигане на максимално възможен екологичен ефект и ефективно изразходване на средства ,
получени чрез финансови стимули на ЕС, предназначени за развитието на животновъдството и по
нататъшен икономически растеж на районите .
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
1. Пасищата, мирите и ливадите от общинския/ ОПФ/ поземлен фонд се отдават под наем
или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни
селскостопански животни в Интегрираната система на БАБХ , съобразно вида и броя им или на
лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, и нямат
задължения към Община Твърдица по ЗМДТ, не дължат наемни вноски за ползване на земеделски
земи от предходни години от ОПФ и за земи ползвани без правно основание.

2.Общината предоставя на кметовете на кметства и кметски наместници списък с данни за
свободните пасища,мери и ливади от Общинския поземлен фонд, който се обявява публично в
съответните населени места и се публикуват на интернет страницата на общината. Обявлението
съдържа информация за имотите, относно местонахождение, кадастрален номер и площ.
3.Предоставянето на пасищата, мери
и ливадите
на земеделски производители
животновъди за индивидуално ползване да се извършва без търг след подадено заявление по
образец до кмета на общината . В заявлението се посочва размера и местонахождението им и
задължително се прилагат следните документи:
а/ Копие от документ за самоличност за физически лица
б/Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код за юридическо
лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
в/ Копие от документ за самоличност за физическото лице, представляващо търговеца при
провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно
на упълномощено от него лице.
г/ Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни, регистрирани н Интегрираната информационна система на БАБХ.
д/ Удостоверение от компетентните органи за липса на:
o

данъчни задължения;

o

задължения към Държавен фонд „ Земеделие „ ;

o

задължения към ДПФ и ОПФ и за земи по чл. 37в, ал.3, т.2

Срокът за подаване на заявления за стопанската 2014/2015 год е 10 март 2015 год.
Срокът за подаване на заявления за стопанската 2015/2016 год.и процедурата за
разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ започва от 1 юли 2015 год.
На всички правоимащи лица се разпределят пасища, мери и ливади от ОПФ съобразно броя
и вида на регистрираните пасищни животни в землището по норма, като се приспаднат
притежаваните или ползвани от тях пасища, мери и ливади ,където е регистриран животновъдния
обект от комисия назначена от кмета на община Твърдица.
При недостиг на земи в съответното землище, към разпределените имоти, комисията
извършва допълнително разпределение в съседно землище , при наличие на свободни площи, като
съставя протокол за окончателно разпределение на имотите, в срок до 1 юни. Този ред се прилага
до изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на определената норма, като разпределението
се извършва последователно в съседното землище , община и област. Протоколите на общинската
комисия от всеки етап на разпределението, се обявяват в кметството и се публикуват на интернет
страницата на общината, като същите подлежат на обжалване само 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.

4.На земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни , които колективно ще ползват
пасищата и мерите, същите се предоставят за ползване без търг, след представяне на списък от
кметовете на населени места с броя и вида на животните.
5.След разпределението на площите,останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ
се обявява търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни
селскостопански животни , независимо от площите , които са разпределени по определена норма
за срок една стопанска година
6. Останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъди, пасища, мери и ливади
от ОПФ , те се отдават на търг на собственици на пасищни селскостопански животни, и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок
една стопанска година.
7.Земеделски стопани животновъди или техни сдружения, които кандидатстват за
индивидуално ползване сключват договор с общината, съгласно чл.37 и ал.5 от ЗСПЗЗ.
8. Сключените договори се прекратяват едностранно от Кмета на Община Твърдица с 14
дневно предизвестие при следните условия :
А/ Ползвателите не спазват установените санитарно – хигиенни, противопожарни и
екологични норми, причиняващи увреждания на почвата или когато не се поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.
Б/ Когато ползвателите земеделски производители прекратят дейността си като
животновъди , продават или прехвърлят животни от животновъдния си обект, към друг
животновъден обект в срока на договора за определените му за индивидуално ползване мери,
пасища и ливади.
В/ Изтичане на срока на договора.
Г/ Не заплащане на наемната цена в определения срок.
Д/ Когато мерите, пасищата и ливадите, отдадени под наем за индивидуално ползване, се
преотдадат на трети лица за срока на договора
Е/ Други условия, описани в договора.
9.Животновъдите и ползватели на общинските мери, пасища и ливади се задължават:
- да не променят предназначението им и да не ги разорават .
- да не допускат замърсяването им с битови , строителни, производствени, опасни и
др.отпадъци;
- да не се палят огън ;
- да не ги преотстъпват на трети лица ;
- да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените мери пасища и ливади
отделно стоящи дървета , без разрешение издадено от кмета на община Твърдица;
- лично съпровождат стадото по пътя , /определен от кметовете и кметските
наместници по населени места /до пасището и се грижат за него в пасището, или да

ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна
сметка

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕМЯТА В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И
ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти.
•

Опазване на почвата от ерозия:
Национален стандарт 1.2. Задължително е запазването и поддържането на
съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски
парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

•

Запазване на структурата на почвата:
Национален стандарт 3.1. Забранява се използване на земеделска техника в парцели с
преовлажнена почва.

•

Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания::
Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи
(пасища 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. За равнинните райони, при наличие на

заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична мрежа
„Натура 2000”, издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея
забрана за косене до определена дата, срокът за извършване на коситба се удължава с 15
дни, след изтичане на срока на забраната.”
•

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват
от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви
растителни видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).<бр />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.

•

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници
(синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

•

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до
гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

•

Национален стандарт 5.2. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин
трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и
др.)

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани,
собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по
различните схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните национални
плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:
1. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони;
2. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, различни от
планинските;
3. Агроекологични плащания;
4. Плащания по НАТУРА 2000 за земи;
5. Плащания по НАТУРА 2000 за гори.
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.

ІV. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА КОСЕНЕ
Части от мерите и пасищата предвидени за косене не се предвижда.
V. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба № 2
от 10.04.1998 г.за застрояване на земеделски земи и Закона за опазване на земеделските земи.
VІ. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА
Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от
кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни
в заразените участъци. При необходимост да се примине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.

V. ОХРАНА
Ползвателите на мери и пасища сами организират охрана на ползваните от тях имоти
включени в договора за наем и поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние.
VІ. ПОЧИСТВАНЕ
С цел увеличаване на площите на мерите и пасищата за нуждите на животновъдите се
предвижда повърхностно и основно подобряване на пасищата - почистване на мерите и пасищата

от камъни, храстовидна и плевелна и друга нежелана растителност, торене, ветеринарна
профилактика и други мероприятия , с които се цели да се подобрят условията за развитието на
добрите пасищни треви, без да се разрушава чимът. Основното подобряване на пасищата се състои
в пълно разораване и разрушаване на чима и засяване на подходящи смески от тревни видове за
ерозирали райони.
12. Поддържането на мерите , пасищата или ливадите в добро земеделско и екологично
състояние за общо и индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на
ползвателите, поели задължението да отглеждат пасищно животни, в съответствие с условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
13. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличение на наемната или арендната цена
с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния
статистически институт.
Финансовото осигуряване на плана се постига:
1.Постъпления от наемите / таксите / за ползване.
2. Финансиране по проекти – Общинска администрация и/или ползвателите на мери и
пасища могат да кандидатстват по европейски програми за средства за подобряване на
екологичното състояние на мерите и пасищата.

VІ. Взаимодействие
При изпълнение на плана, общинска администрация гр. Твърдица взаимодейства с:
1. Областна дирекция „Земеделие„ гр. Сливен и Общинска служба по земеделие гр.
Сливен – представят списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища в община Твърдица и броя на
пасищните животните по населени места /общо по видове/, съгласно изискванията на чл. 98 ал. 2
ал. 3 и чл. 99 от ППЗСПЗЗ.
2. Ветеринарни участъци по населени места и с Областна дирекция БАБХ гр. Сливен,
съгласно изискванията на чл. 37о ал.3 от ЗСПЗЗ
3. ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция –

Настоящият план за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване
през 2015 год. за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители се
приема на основание чл. 37 о ал. 1 от ЗСПЗЗ при спазване на изискванията на чл. 37 и – 37 о. от
ЗСПЗЗ и спазване на изискванията на Закона за горите.
Приет е с Решение ……………………… г. на Общински съвет – Твърдица.

Гр. Твърдица 2015 год.

