
 
1 по Решение 58 

  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 58 
  
гр. Копривщица       25.02.2016 година 

 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 
37и, ал.З и чл. 37о, ал.4 от ЗСПЗЗ,  

 

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и 

ливади за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани или 
техни сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни, 
отглеждани на територията на община Копривщица, както следва: 

1.1  Приложение №1 - списък на пасища, мери и ливади 
определени, за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани. 

1.2 Приложение №2 - списък на регистрираните в 
Интегрираната информационна система на БАБХ животновъдни 
стопани. 

1.3 При възможност да се предоставят мерите в близост до 
стопанствата. 

2.  Утвърждава годишен план за паша за стопанската 
2015/2016 год., съгласно Приложение N3. 

3.  Утвърждава задължения на ОП „Копривщица", както 
следва: 

3.1.  Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери 
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и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските 
стопани животни. 

3.2.  Да предоставя информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и 
опазване на мерите и пасищата. 

4.  Утвърждава „Задължения на ползвателите", както следва: 
4.1.  Да почистват постоянните пасища от нежелана 

храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви 
растителни видове. 

4.2.  Да не променят предназначението на пасищата, мерите и 
ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски 
нужди. 

4.3.  Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци. 

4.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и 
ливадите. 

4.5. Да окосяват порасналата неизпасана трева. 
4.6.  При необходимост да извършват пръскане със съответните 

разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги 
наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води. 

4.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
4.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
4.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в 

пасищата. 
4.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдаденитепод наем пасища и

мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от 
оторизираните с това органи. 

4.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване и засоляване. 
4.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, 

мерите и ливадите. 
4.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
4.14.  Лично да съпровождат стадото по пътя 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. 

4.15.  При построяването на навеси се съгласуват с общинска 
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване 
от храсти с кмета или Директора на ОП „Копривщица". 

5. Да бъдат изключени от списъка за отдаване под наем 
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имотите със статут на мери и пасища, от  които повече от 70% не могат 
приведени  като земи в добро земеделско и  екологично състояние. 

 
 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 25.02.2016 год., Протокол № 5/25.02.2016 год. по точка първа от 
дневния ред с 7 гласа „за”; 2 гласа „против” и 1 гласа „въздържал се” по 
предложение на общински съветник, след направените обсъждания и е подпечатано 
с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  
 
 
 
 
 
Протоколист:……………….    Председател ОбС:…………… 

               /Ц. Галинова/         /Р. Христов / 


