ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА РУСЕ
I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША
Перспективният експлоатационен план за паша е свързан с постигането на следните цели:
1. Дългосрочно ползване по предназначение на пасищата, мерите, собственост на Община Русе.
2. Опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне, замърсяване и
използването им като обработваема земя.
3. Поддържане на установените контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел
постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата.
II. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОПФ
При ползването на пасища, мери, собственост на Община Русе, е необходимо да се спазват
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните
стандарти, утвърдени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и
храните, както следва:
Национален стандарт 1. Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи
торове в буферните ивици:
- с ширина минимум 5 метра на равни 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 от Списък I и
Списък II 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 включват
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 спазват 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 и мери от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium
aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticose);
- 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).
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.
III. ЧАСТИ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА
КОСЕНЕ.
Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи трябва да спазват
следните правила:
1. Да не използват минерални торове и продукти за растителна защита;

2. Да не разорават постоянно затревените площи;
3. Да не изграждат нови отводнителни системи.
4. Да извършват косене от 15 юни до 15 юли, като косенето се извършва ръчно или с косачки
за бавно косене.
IV. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по
животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г., съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД. При поява на
заразна болест Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните издава
заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно
действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат
действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на
заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се
провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, почистване и райониране на пасищата,
хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.
V. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
Построяването на навеси в пасища, мери се извършва съгласно изискванията на Наредба №
19/25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и Закона
за опазване на земеделските земи.
VI. ОХРАНА
Ползвателите на пасища, мери от ОПФ организират охраната за своя сметка на ползваните от тях
имоти, включени в договора за наем или в решението на Общинския съвет – Русе, с което имотите
се предоставят за общо ползване.
VII.РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения:
1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и
устойчиви растителни видове.
2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а именно – за паша на
животни и косене.
3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, производствени и др.
отпадъци.
4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване.
5. Да не палят растителност в мерите и пасищата.
6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични норми и
противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско законодателства.
7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти.
8. Да заплащат годишна такса след определянето й по реда на ЗМДТ и годишен наем при
индивидуално ползване на общинските пасища, мери.
В случай, че общински пасища, мери попадат в или граничат със защитени зони по Натура
2000, ползвателите им са длъжни да спазват забраните и ограниченията, утвърдени в заповедта за
обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕНО И ПАШАТА В ПАСИЩА, МЕРИ,
ЛИВАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2017-2018 Г.
1. Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на основание чл. 37о,
ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Годишният план се утвърждава с решение на Общинския съвет – гр. Русе.
3. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално
възстановяване и запазването им като такива в перспектива.
4. Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да не
възпрепятстват водопоя на животните.
5. Община Русе разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасище, мера“, както
следва:
- Обща площ на пасищата в общината от ОПФ – 25 143,704 дка, разпределени по землища,
както следва:
 гр. Русе – 1553,186 дка;
 с. Тетово – 4 848,049 дка;
 с. Хотанца – 512,468 дка;
 с. Сандрово – 732,971 дка;
 с. Семерджиево – 1989,457 дка;
 с. Червена вода – 2461,710 дка;
 с. Басарбово – 3 216,813 дка;
 с. Ястребово – 900,455 дка;
 гр. Мартен – 629,680 дка;
 с. Просена – 1 407,703 дка;
 с. Долно Абланово – 694,115 дка;
 с. Ново село – 3 153,879 дка;
 с. Бъзън – 2 655,338 дка;
 с. Николово – 387,880 дка.
6. Общинска администрация – Русе предлага за ползване на пасищата по землища,
гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както следва:
 За землището на град Русе - 1421, 675 дка;
 За землището на с. Бъзън – 286,235 дка;
 За землището на с. Червена вода – 1675,470 дка;
 За землището на с. Ястребово – 87,400 дка;
 За землището на с. Николово – 85,411 дка;
 За землището на с. Сандрово – 230,608 дка;
 За землището на град Мартен – 253,617 дка;
 За землището на с. Ново село – 2857,280 дка;
 За землището на с. Просена – 1242,181 дка;
 За землището на с. Хотанца – 512,468 дка;
 За землището на с. Долно Абланово –680,349 дка;
 За землището на с. Тетово – 3854,500 дка;
 За землището на с. Басарбово – 2256,015 дка;
 За землището на с. Семерджиево – 533,624 дка.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБЩИНАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА
Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения:
1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и
устойчиви растителни видове.
2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а именно – за паша на
животни и косене.

3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, производствени и др.
отпадъци.
4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване.
5. Да не палят растителност в мерите и пасищата.
6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични норми и
противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско законодателства.
7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти.
8. Да заплащат годишна такса след определянето й по реда на ЗМДТ и годишен наем при
индивидуално ползване на общинските пасища, мери.
9. Община Русе е длъжна да предаде на съответния ползвател имотите в състояние, което
отговаря на начина им на трайно ползване.

