ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ГОДИШЕН ПЛАН
за паша за 2015 г.
I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за 2015 г., се разработва на основание чл.
37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от
Общинския съвет Брусарци.
II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва местоположението и размера на пасищата в
населените места на територията на

Община Брусарци, както и правилата за

ползването им.
III. ЦЕЛ
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата,
общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се
повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.
IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПЛАНА
1. Кмета на Община Брусарци


ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление пасищата
от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1
от ЗСПЗЗ;



изисква от кметовете/кметските наместници на населените места спазването на
разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на
съответното кметство

2. Длъжностно лице ”Екология и земеделие”


ежегодно изготвя списък на пасищата ,мерите и ливадите от ОПФ;



отговаря за актуализацията на плана;
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съдейства и подпомага кметовете/ кметските наместници по изпълнението на
плана

3.


Кметове и кметски наместници по населени места:
организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата за общо
ползване в добро земеделско и екологично състояние;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА
,МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА
СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение № 1
.

Длъжностно лице ”Екология и земеделие” изготвя ежегодно списък с размера

и местоположението на пасищата,мерите и ливадите на територията на Община Лом
по населени места, съгласно приложение № 1.

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ – Приложение № 2
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брусарци
включват:



Перспективен експлоатационен план за паша;



Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално
ползване, и тяхното разграничаване;



Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;



Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;



Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;



Ветеринарна профилактика;



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



Построяване на навеси;



Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищните комплекси



Охрана;
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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;



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

VII. СПИСЪК С БРОЯ НА ПАСИЩНИТЕ ЖИВОТНИ ПО НАСЕЛЕНИ
МЕСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ- Приложение № 3.



Длъжностно лице ”Екология и земеделие” изисква ежегодно информация от

кметовете/кметските наместници по населени места,

списък

на всички стопани

отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка
съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни животни
индивидуално и по стада.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с: ОС
"Земеделие"

- Брусарци, ОД ”Земеделие” – Монтана,

и Общински ветеринарен

инспектор – д-р Николай Петров.

Изготвил:
И. Иванова – ст. експерт „Екология и земеделие”
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