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,Приложение № 1 
 

        ОБЩИНА “М А Р И Ц А”  –  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
          Пловдив, бул. “Марица” 57А                        тел.:   032/ 907 800 

                           факс: 032/ 95 19 34 
        E-mail: obshtina@maritsa.bg;                 Web: www.maritsa.bg 

 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ  

НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

(за стопанската 2021-2022 година) 

 
 

             
 

 

 

Настоящите правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска 
собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив се издават във 

връзка с изпълнение изискванията на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и отдаването под наем или аренда на общинските пасища, мери и 

ливади и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители 
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ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН 
 

 
Раздел І: Нормативни изисквания при ползване на мерите, пасищата и ливадите 

за общо и индивидуално ползване при отглеждане на пасищни животни: 
 

А). Съгласно НАРЕДБА № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските 
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, издадена от министъра на 
земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018: 
Чл. 1. Постоянно затревените площи според начина им на ползване са: 
1. постоянни пасища за паша на животни- площи с плътна тревна покривка, които се 
ползват за паша; 
2. ливади за косене - площи с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на 
сено/сенаж чрез косене. 
Чл. 2. "Постоянно затревени площи" са площите съгласно чл.4, параграф1, буква "з" от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 с изключение на подточки "i)" и "ii) 
Чл. 3.  Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи по ал. 1, когато на тях: 
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) има не повече от 100 бр. дървета 
и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за видовете от чл. 10, ал. 1, т. 2 - независимо от 
височината), които са с мозаечно разположение; 
2. има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или 
оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на 
неподходящите за подпомагане площи по чл. 10, ал. 1, т. 4; 
3. следите от паша или косене са разпознаваеми през цялата календарна година. 
Чл. 4. (1) Земеделски площи, които попадат във физически блокове с начин на трайно 
ползване "Пасища, мери и ливади", в т. ч. "Естествени пасища и ливади", "Горски ливади и 
пасища" и "Смесено земеползване", са допустими за подпомагане по мярка10, направление 
"Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" от ПРСР 
2014 -2020 г., когато попадат в териториалния обхват на направлението и не повече от 25 % 
от площта на парцела е заета от мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други 
трайно неподходящи за подпомагане площи с единична площ под 100 кв. м. 
(2) Пасищата по мярка10, направление "Традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм)" от ПРСР 2014 - 2020 г., са допустими за подпомагане с цялата си площ 
независимо от процента налични върху тях дървесна или храстовидна растителност, скали, 
скални участъци, ерозирали или оголени терени. 
Чл. 5. Постоянно затревени площи, които попадат във физически блок с начин на трайно 
ползване: "Пасища, мери и ливади", в т. ч. "Естествени пасища и ливади" и "Горски ливади 
и пасища" и "Смесено земеползване", са допустими за подпомагане по мярка 12 "Плащания 
по Натура2000 и Рамковата директива за водите от ПРСР2014 - 2020 г.", когато попадат в 
териториалния обхват на мярката и не повече от 25 % от площта на парцела е заета от 
мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане 
площи, които са с единична площ под 100 кв. м. 
 
Б). Национални стандарти: 
 
1. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 7, одобрен със Заповед № РД-
09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на 
Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в 
област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на 
земята“: 
 
„Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:” 
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- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа 
(Amorpha fruticosa)“ 
Забележка: Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 
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. 

 
В). Предоставяне на парцелите на общинските пасища, мери и ливади в населеното 
място, след решение на общинския съвет за индивидуално ползване: 
 
1. Предоставянето е по реда на чл. 24 а, ал. 6, т. 4; чл. 37и-чл. 37 о от ЗСПЗЗ на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в 
съседни землища на територията на общината по цена, определена по пазарен 
механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за общината или 
землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския 
съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. 
- Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен 
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
- Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български) 
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, 
независимо от категорията на имотите.  
- На основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се 
забранява използването на общинските пасища и водопои от неидентифицирани 
животни и такива, които не са обхванати от държавната профилактична програма. 
- При разпределението предимство имат кандидатите, които до датата на 
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 
Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от 
лицата, които притежават най-малко животински единици. 

 
Раздел ІІ: Правила за устойчиво управление на мерите, пасищата и ливадите 
използване на мерите, пасищата и ливадите; подобрителни мероприятия: 

 
Растителността в мерите, пасищата и ливадите се състои от представители на много 

ботанически семейства. Основният състав на тревостоя се състои предимно от многодишни 
видове представители на следните ботанически групи: житни, бобови и разнотревие. 

Видовете със стопанско значение са около 300, като от тях 60 вида са житни, 40 вида 
бобови и 200 вида от други семейства. 
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 Житните треви в мерите, пасищата и ливадите заемат между 50-75 % от тревостоя. 
Това са различни видове власатка, овсига, метлица, райграс, пирей, полевица и др. 
Отличават се с голяма дълготрайност, добра хранителна стойност и здрав чим.  

 Бобовите треви заемат най - често 5 - 10 %, рядко достигат  до 20-30 %. По важни 
видове от тях са – люцерна, детелина, звездан, фий, секирче и др. Те подобряват азотния 
баланс на почвата. Те са с по-малка дълготрайност, но осигуряват тревен фураж с високо 
качество.  

 Разнотревите са около 40 % от тревостоя. Най- често срещани видове са: живовляк, 
звездица, млечка, метличина, лютиче, бял равнец, киселец и др. Те са с различна 
дълготрайност и качество в зависимост от вида, фаза на развитие и др.  

 

СВОБОДНА ПАША 

Спазват се следните основни положения: 

o Началото и края на пасищния сезон трябва да са съобразени с конкретните 
особености на района - със състава на растителната покривка, продуктивността и климата. 

o Регулиране натоварването на пасището чрез промяна размера и вида на стадата и 
режима на използуване на пасището през много сушави  и много влажни  години. 

o Начало на пашата - в края на фаза братене на житните при височина на тревостоя 
около 8-15 cm.   

o Ранната пролетна както и по-късната есенна паша водят до отпадане на много 
видове, които не понасят ранно изпасване, както и до увеличаване на вредните и отровни  
видове.  

o Пасищеоборот - стръмните пасища, където зачимяването е слабо да се използват през 
година с цел възстановяване на естествения чим. 

o Прилагане на т. н. целенасочена паша на местата, които са най-силно охрастени, 
особено в началото на вегетацията. 

o Да се пасе на цялата територия като не се допуска струпване на животните на едно и 
също място, за да се избегне селективното преизпасване. 

o Обикновенно пашата започва от началото на м. май и продължава до края на 
октомври. 

 

ПАРЦЕЛНА (РЕГУЛИРАНА) ПАША 

Спазват се следните основни положения: 

o броят на животните трябва да бъдат съобразени с  продуктивните възможности на 
пасището 

o пашата започва при достигане пасищна зрелост на тревите 

o животните  престояват във всеки парцел до 6 дни 

o пашата приключва при използване на около 75% от тревостоя 

o след всяко използване се определя период на почивка на парцела – 20 - 30 дни при 
поливни условия и 40 – 50 дни при сухи условия 

o брой, големина и форма на парцелите – зависят от периода на възстановяване на 
тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17, а при поливни 5 – 10 

o форма - при възможност правоъгълна в съотношение дълга към къса страна 1,5:1 

o дългата страна – ориентирана по хоризонталите 
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o съоражаване на пасището  

 електропастир 

 

Комбинирано използване- сенокосно и пасищно 

o редуване по години 

o двуполна система – площа се  разделя на две части – едната се  пасе до края на юли, 
а другата се коси , след което начина на ползване на парцелите се парцелите се сменя. 

 
 

Пасищен комплекс 
 

  електропастир   
 
 
     7. водопой 
 
     8. заслон  
   
2,3,4,5 и 6 – парцели в 
почивка 
 
   1. Пасищен парцел 
 

 
Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите на 

територията на Община „Марица”: 
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по землища 

(чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

с. 
Бенковски 

03839.2.66– V 
категория 

5813, от тях 
2200 м2 в 

Слой 
допустим за 

подпомагане 
(СДП) 

0 0 0 0 0 0 0 

  03839.5.55– V 
категория 

3550               

  03839.15.96– V 
категория 

13973, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.17.33– Х 
категория 

1583, от тях 
500 м2 в 

СДП 

              

  03839.17.66– Х 
категория 

75359, от тях 
1343 м2 в 

СДП 

              

  03839.18.51– VІ 
категория 

53497, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.19.40– V 
категория 

1068               

  03839.22.46– V 
категория 

33551               

  03839.24.34– Х 40936, от тях               

 
 

 

 4 5 6 
 

3 
 
 

2     

1

 

 
8 

 

7
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категория 11100 м2 в 
СДП 

  03839.25.39– Х 
категория 

26464, от тях 
2700 м2 в 

СДП  

              

  03839.25.43– V 
категория 

1153 от тях 
380 м2 в 

СДП 

              

  03839.32.46– V 
категория 

164               

  03839.32.48– V 
категория 

1133               

  03839.33.27– V 
категория 

1967               

  03839.34.100– 
VІ категория 

1054               

  03839.34.287– 
VІ категория 

8798               

  03839.36.291– 
Х категория 

3819, изцяло 
попада в  

 
СДП 

              

  03839.37.2– V 
категория 

9238, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.40.2– Х 
категория 

17641, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.47.2– V 
категория 

7415               

  03839.48.5– V 
категория 

4018               

                    

с. 
Войводинов
о 

11845.12.23 – 
ІV категория 

228 0 0 0 0 0 0 0 

  11845.15.1-част 
в южната част 
– ІV категория  

19500                

 

11845.15.1 –         
ІV категория-
част в средната 
му част 

43 083, 
попадат в 

СДП 

       

  11845.19.77 ІV 
категория 

2273               

  11845.50.233– 
ІV категория  

1850               

  11845.50.235– 
ІV категория 

262               

  11845.60.5– ІV 
категория 

850               

  11845.60.6– ІV 
категория 

5839, от тях 
1580 м2 в 

СДП 

              

  11845.63.5– ІV 
категория 

428               

                    

с. Войсил     0 0 0 0 0 0 0 

  12019.9.41– V 
категория 

22600, от тях 
12470 м2 в 

СДП 

              

  12019.10.12– V 
категория 

11971, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  12019.14.35– V 
категория 

10209               

  12019.14.36– V 
категория 

21307               

  12019.14.304– 
ІV категория  

31583               

  12019.14.309–V 
категория 

3293, от тях 
2000 м2 в 

СДП 

              

  12019.15.42– ІV 
категория 

10866, 
изцяло 
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попада в 
СДП 

  12019.15.589– 
ІV категория  

2129, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.24.116– 
V категория 

1838, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.24.283– 
V категория 

1814,  
от които 900 

м2  попадат в 
СДП 

              

  12019.28.696– 
V категория 

2864               

  12019.28.697– 
V категория 

636               

          

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-част 
от 7005 м2 в 
западната част 
свободни– ІV 
категория 

7005, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 12019.15.8 – 
VІ категория 

47560, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  12019.21.1- 
свободни 31250 
м2 в 
североизточнат
а му част  – 
V категория 

31250, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

с. Граф 
Игнатиево 

17806.2.19– V 
категория 

1452 0 0 0 0 0 0 0 

  17806.4.78– V 
категория 

1180, от тях 
770 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21827 
м2 

17806.13.170– 
V категория 

21907, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  17806.15.145– 
V категория 

10759               

(ПЗП) 3707 
м2 

17806.15.146– 
V категория 

4283, изцяло 
попада в 

СДП 
 

              

  17806.15.233– 
V категория 
 

149               

(ПЗП) 3219 
м2 

17806.15.430– 
V категория 
 

5860               

(ПЗП) 1272 17806.18.147– 
V категория 

1437, изцяло 
попада в 

СДП 
 

              

(ПЗП) 20097 
м2 

17806.20.435– 
V категория 

24303, от тях 
14330м2 в 

СДП 
 

              

  17806.23.23– VІ 
категория 

5006, от тях 
3280 м2 в 

СДП 
 

              

  17806.30.24– V 
категория 

 

      5112               

  17806.33.58– ІV 
категория 
 

16606               

  17806.37.96 – V 
категория 

4109, изцяло 
попада в 

СДП 
 

              

  17806.37.101– 
V категория 

4749, изцяло 
попада в 

СДП 
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  17806.38.97– V 
категория 

3569, от тях 
2950 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 2415 
м2 

17806.39.2– V 
категория 

6289, от тях  
2410 м2 в 

СДП 

              

  17806.39.193– 
V категория 

2863               

(ПЗП)  3356 
м2 

17806.43.7– V 
категория 

3457, от тях 
1860 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП)  41046 17806.46.1– V 
категория 

51070               

  17806.47.2– V 
категория 

1190               

  17806.47.6– V 
категория 

6085               

  17806.61.6– VІ 
категория 

6219               

  17806.61.8 VІ 
категория 

6623               

  17806.61.12 VІ 
категория 

8610               

(ПЗП) 7581 
м2 

17806.61.24 VІ 
категория 

9126               

(ПЗП) 25666 
м2 

17806.61.26 VІ 
категория 

26417, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

В слой ПЗП 17806.61.22 -VІ 
категория 

51 113, от 
които 47 313 
м2 в СДП 

        

 17806.61.3 
VІ категория 

61758                

В слой ПЗП 17806.61.5 VІ 
категория 

65579, от тях 
29120 м2 в 

СДП 

       

с. Динк 21169.4.65 -ІV 
категория 

4970   0 0 0 0 0 0 

  21169.7.10-ІV 
категория 

299995               

(ПЗП) 
103196 м2 

21169.8.25-ІV 
категория 

139754, от 
тях100700 м2 

в СДП 

              

  21169.14.35-ІV 
категория 

2765               

  
  
с. Желязно 

    0 0 0 0 0 0 0 

(ПЗП)  3681 
м2 

29235.1.34-ІV 
категория 

3720, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  29235.2.51-ІV 
категория 

1637               

  29235.8.28-ІV 
категория 

943               

  29235.16.2-ІV 
категория 

478               

  29235.16.4-ІV 
категория 

73               

  29235.20.18-ІV 
категория 

1412               

  29235.21.2-ІV 
категория 

105916, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  29235.21.44, 
образуван от 
ПИ № 
29235.21.43, ІV 
категория   

232717               

 29235.21.45, 
образуван от 
ПИ № 
29235.21.43, ІV 
категория   
Свободни 2230 
м2 в източната 

2230        
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част 

  29235.23.27-ІV 
категория 

1664               

  29235.25.8-ІV 
категория 

3163, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. 
Калековец 

        0 0 0 0 0 

  35300.1.194-ІV 
категория 

617, изцяло 
попада в 

СДП 

35300.4.20 
VІ категория 
(ПЗП)  

5060, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

(ПЗП) 5657 
м2 

35300.4.33-ІV 
категория 

13578 35300.4.21VІ 
категория 
(ПЗП) 

26853, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

(ПЗП) 3603 
м2 

35300.4.40-ІV 
категория 

3881 35300.4.75-
VІ категория 

4319, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  35300.4.44-ІV 
категория 

2655               

                    

  35300.4.45-ІV 
категория 

4134               

  35300.4.100-ІV 
категория 

1846               

  35300.4.101-ІV 
категория 

2483               

  35300.16.92-ІV 
категория 

1218               

  35300.16.93-ІV 
категория 

2970               

                    

с. Костиево 38950.1.123-VІ 
категория 

18900 0 0 0 0 0 0 0 

  38950.1.125-ІV 
категория 

3578               

  38950.1.126 -ІV 
категория  

4224, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.1.201-ІV 
категория  

21859               

  38950.2.82-ІV 
категория  

904               

  38950.2.636-х 
категория 

6379               

  38950.4.625-Х 
категория 

7759               

(ПЗП) 
103164 м2 

38950.5.616-Х 
категория 

113124, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 18071 
м2 

38950.5.633-Х 
категория 

19321, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.8.508-V 
категория 

5735               

  38950.8.509-V 
категория 

2390, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.10.387-Х    
категория 

1783               

  38950.10.513-V 
категория 

4151               

  38950.12.1-V 
категория 

5253, от тях 
3270 м2 в 

СДП 

              

  38950.13.442-V 
категория 

186               

  38950.13.549-V 
категория 

3689               
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  38950.13.552-V 
категория 

4334               

(ПЗП) 1054 
м2 

38950.14.39-V 
категория 

1187               

  38950.18.10-Х 
категория 

6223, от тях 
3440 м2 в 

СДП 

              

  38950.18.27-Х 
категория 

4012, от тях 
1560 м2 в 

СДП 

              

 38950.18.475-Х 
категория 

25730, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  38950.21.755-
ІV категория 

949               

  38950.33.234-V 
категория 

1717               

  38950.43.43-Х 
категория 

2708               

  38950.45.525-
ІV категория  

2444               

(ПЗП) 12060 38950.50.429-
ІV категория  

32878               

(ПЗП) 15486 38950.50.532-
ІV категория  

55978               

  38950.56.484-Х 
категория 

2319, от тях 
1530 м2 в 

СДП 

              

  38950.58.15-ІV 
категория  

9057               

  38950.59.608-Х 
категория 

7060               

  38950.60.594-Х 
категория 

7524, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 38950.60.605-Х 
категория 

55718  
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  38950.60.601-Х 
категория 

724               

  38950.61.591-Х 
категория 

2585, от тях 
1130 м2 в 

СДП 

              

  38950.65.299 - 
V категория 

2655               

                    

с. Крислово 39918.1.65-ІV 
категория 

769 0 0 0 0 0 0 0 

  39918.10.68-
част от 10000 
м2 свободни-ІV 
категория 

10000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

                    

с. Маноле 47086.2.4-V 
категория 

11529, от тях 
3580 м2 в 

СДП 

47086.8.1 
(ПЗП) -V 
категория 

3846, 
изцяло 
попада 
в СДП 

0 0 0 0 0 

  47086.2.56-V 
категория 

61573 47086.8.42-
(ПЗП) -V 
категория 

9756           

  47086.3.101-V 
категория 

1064 47086.8.65-
(ПЗП) -V 
категория 

2600           

  47086.5.136-V 
категория 

2332 47086.8.86-
(ПЗП) -V 
категория 

3249, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  47086.6.31--V 
категория  

3563 47086.8.91-
(ПЗП) -V 
категория 

2568, 
от тях 

1920 
м2 в 
СДП 

          

  47086.7.102-V 
категория  

4947 47086.8.92 
(ПЗП) -V 
категория 

29062           
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  47086.7.104-V 
категория  

3533               

  47086.10.251-V 
категория  

9699               

  47086.12.101-
ІV категория  

20653, от тях 
4530 м2 в 

СДП 

              

  47086.13.152-
ІV категория  

27888, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.14.3-V 
категория  

8189, от тях 
2650 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.101-V 
категория  

22944, от тях 
16076 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.102-V 
категория  

44630, от тях 
25210 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.103 -V 
категория 

69484, от тях 
43370 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.106V 
категория 

5260, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.14.107-V 
категория 

12082, от тях 
2040 м2 в 

СДП 

              

 47086.14.127 
Част в 
северната част 
от 9911 остава 
свободна мера-
V категория  

9911               

  47086.15.69-V 
категория  

22989, от тях 
9380 м2 в 

СДП 

              

  47086.15.81-V 
категория  

40236, от тях 
24230 м2 в 

СДП 

              

  47086.16.301-
ІV категория 

601               

  47086.22.89-ІV 
категория 

4506               

  47086.22.208-
ІV категория  

12656               

(ПЗП)  
1550м2 

47086.22.227-
ІV категория  

2570               

(ПЗП) 1343 
м2 

47086.22.228-
ІV категория  

3358, от тях 
1240 м2 в 

СДП 

              

  47086.22.229-
ІV категория  

534               

  47086.28.16-VІ 
категория 

60320               

  47086.28.29-VІ 
категория 

17213               

  47086.28.33-VІ 
категория 

12924               

  47086.28.34-VІ 
категория 

5791               

  47086.31.43-ІV 
категория 

14965               

  47086.33.123 569               

  47086.34.107-
VІ категория 

4186, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.35.70-V 
категория 

5000, от тях 
1680 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.71-V 
категория 

8702, от тях  
1510 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.72-V 
категория 

5986               
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  47086.35.74- V 
категория 

25412, от тях 
3290 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.100- 
VІ категория  

7601               

  47086.35.102 -V 
категория 

9857               

  47086.40.154 -V 
категория  

17032               

  47086.41.12 -ІV 
категория 

27198, от тях 
21020 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.13 -V 
категория  

22544, от тях 
10770 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.14 -V 
категория 

6246, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.49.64 -V 
категория 

25953               

 47086.49.77 –
свободни 
52.472  дка в 
южната му част 
- V категория 

52472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.77 –
свободни 
57.472 дка в 
средната му 
част - V 
категория 

57472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.77 –
свободни 
57.472 дка в 
средната му 
част - V 
категория 

57472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  47086.49.67 -V 
категория 

2801, от тях 
1830 м2 в 

СДП 

              

 47086.50.72- ІV 
категория 

13731        

  47086.50.74- ІV 
категория 

95195               

  47086.51.22 -V 
категория  

1958               

  47086.51.49- V 
категория  

13203               

  47086.52.231- V 
категория  

35900               

(ПЗП) 52355 
м2 

47086.52.232 -V 
категория  

63028               

  47086.101.3 -V 
категория 

17981               

  47086.102.2 -ІV 
категория 

26966, от тях 
7290 м2 в 

СДП 

              

В слой 
ПЗП 

47086.20.110 
V категория 

26827          

 47086.22.32
7-ІV 
категория 

3488, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.22.33
4-ІV 
категория 

4965        

          

с. Ман. 
Конаре 

47113.1.20 -V 
категория 

3462 47113.11.61- 
V категория 

7828 с. Ман. 
Конаре 

0 0   

  47113.2.26- V 
категория 

4104 47113.11.99- 
V категория 

14061           

  47113.2.41 -ІV 
категория 

1892               

  47113.4.28- ІV 
категория 

462, изцяло 
попада в 
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СДП 

  47113.4.30 -ІV 
категория 

3416, от тях 
610 м2 в 

СДП 

              

  47113.4.41 -ІV 
категория 

650               

  47113.10.38 -V 
категория 

61458               

  47113.10.116- V 
категория  

217547               

  47113.10.71- ІV 
категория 

22684               

  47113.10.80- V 
категория  

27099               

  47113.10.82 -V 
категория 

430               

  47113.10.95- V 
категория  

5574, от тях 
1850 м2 в 

СДП 

              

  47113.10.97- V 
категория  

1444, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.11.1- V 
категория  

10732               

 В 
ЮГОИЗТОЧ
НАТА ЧАСТ 
ИГРИЩЕ С 
БАНЯ И 
ТОАЛЕТНА 

47113.11.98- V 
категория  

200063               

  47113.13.16- ІV 
категория 

9619               

  47113.17.50- V 
категория  

4928               

  47113.18.14- V 
категория  

10931, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.19.29- V 
категория  

329, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.20.32- V 
категория  

1099               

  47113.25.71- V 
категория  

3637               

  47113.26.36- ІV 
категория 

52241, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.26.71- ІV 
категория 

658               

  47113.27.13- V 
категория 

6282               

  47113.27.30- ІV 
категория 

798               

                    

  47113.27.36 -ІV 
категория 

712               

  47113.37.153- V 
категория  

2922               

  47113.37.154- V 
категория  

2020               

  47113.37.155- V 
категория  

2960               

  47113.37.156- V 
категория  

315               

  47113.38.64- V 
категория  

2109               

  47113.39.47- V 
категория  

1460               

  47113.41.96- V 
категория  

2142               

  47113.41.121- V 
категория  

1264               

  47113.42.101- V 
категория 

3608               

  47113.42.103- V 
категория  

1344               
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  47113.42.104- V 
категория  

2335               

с. Радиново     0 0 0 0 0 0 0 

В слой ПЗП 61412.7.47 - 
–Х категория 
 

8187 
изцяло 
попада в 
СДП 
 

       

  61412.7.49-Х 
категория 

767               

  61412.8.87 -ІV 
категория 

1347, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  61412.8.105 -Х 
категория 

8035               

  61412.9.41- ІV 
категория 

2886               

  61412.9.43- ІV 
категория 

1687               

  61412.10.44- Х 
категория 

3592               

  61412.17.162- Х 
категория  

9349               

  61412.24.18- Х 
категория  

61               

  61412.24.19- Х 
категория  

1259               

  61412.26.24 -ІV 
категория 

7901, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  61412.26.32- ІV 
категория 

23676, от тях 
6350 м2 в 

СДП 

              

  61412.26.41 -ІV 
категория 

378               

  61412.27.8 –ІV 
категория 

196, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 1602 
м2 

61412.27.10 -ІV 
категория 

1648, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 61412.28.7 -Х 
категория 

1050, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 1887 
м2 

61412.28.8 -Х 
категория 

1963, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. Рогош 62858.5.24 - V 
категория 

23974 62858.27.278
- V 
категория 

2626 0 0 0 0 0 

  62858.5.29- V 
категория 

9538 62858.28.279
- V 
категория 

475           

  62858.9.97 - V 
категория  

590, изцяло 
попада в 

СДП 

62858.29.280
- V 
категория 

55           

  62858.11.104- 
VІІ категория 

1924               

  62858.12.581- 
VІІІ категория 

2294               

  62858.14.173- V 
категория  

413               

  62858.15.177- V 
категория  

190, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.15.103- V 
категория  

1371               

  62858.16.34- V 
категория 

1024, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.17.4 - V 
категория  

6405, от тях 
1960 м2 в 

СДП 

              

  62858.18.36- V 
категория 

10607               

  62858.18.180- V 
категория  

650, изцяло 
попада в 
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СДП 

  62858.18.182- V 
категория  

3276, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.19.55- V 
категория  

23200               

  62858.20.28- V 
категория  

2328               

  62858.20.207- V 
категория  

3314, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.20.213- V 
категория  

3485               

  62858.21.228 - 
V категория  

264               

  62858.22.28- V 
категория 

1980               

  62858.25.84- V 
категория 

6374, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.26.81- V 
категория 

3924               

  62858.28.1- V 
категория 

2215               

  62858.28.8- V 
категория 

3933, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.28.36- V 
категория 

1591, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.29.79- V 
категория 

1325               

  62858.29.86- V 
категория 

11229               

(ПЗП)  11254 
м2 

62858.30.38- V 
категория  

11560               

(ПЗП) 4161 
м2 

62858.30.312- V 
категория  

4850               

  62858.30.316- V 
категория  

1357               

  62858.31.46- V 
категория  

3632               

  62858.31.325- V 
категория  

3478, от тях 
1720 м2 в 

СДП 

              

  62858.32.30- V 
категория  

12886               

  62858.32.107- 
ІV категория 

1852               

  62858.32.109- V 
категория  

12787, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  62858.32.394- V 
категория  

6742               

  62858.32.406- V 
категория  

4985               

  62858.33.108- 
ІV категория 

9099               

  62858.33.388- V 
категория  

3525               

  62858.33.389- V 
категория  

15072               

  62858.34.46- V 
категория  

5211               

  62858.34.59- V 
категория  

32540               

  62858.34.61- V 
категория  

3617               

  62858.35.361- V 
категория  

566               

  62858.35.384- V 
категория  

6705               

  62858.36.57- ІІІ 
категория 

180               

  62858.36.525- V 
категория  

1676               
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  62858.38.568- V 
категория  

6530               

  62858.40.524- V 
категория  

1461               

  62858.40.527-
ІV категория 

2321               

  62858.47.468- V 
категория  

1947, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.47.469- V 
категория  

1905               

  62858.47.604- V 
категория  

2397, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 4077 
м2 

62858.48.548- V 
категория  

4808               

  62858.57.69- V 
категория  

4104, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

  62858.57.74- V 
категория  

1658               

  62858.59.25- ІV 
категория 

60935, от тях 
25560 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21492 
м2 

62858.60.4- ІV 
категория 

21495               

  62858.60.7- V 
категория  

345, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.420- 
ІV категория 

2114, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.599- V 
категория  

17857               

(ПЗП) 14142 
м2 

62858.61.25- ІV 
категория 

17595               

(ПЗП)  1250 
м2 

62858.61.31- ІV 
категория 

1606               

(ПЗП) 1284 
м2 

62858.61.596- V 
категория  

1416               

  62858.70.401- V 
категория  

7088               

  62858.70.589- V 
категория  

2659               

  62858.70.591- V 
категория  

2628, от тях 
990 м2 в 

СДП 

              

  62858.70.592- V 
категория  

2294               

  62858.70.597- V 
категория 

1822               

с. Скутаре                   

  66915.15.8- V 
категория 

17228 66915.3.10-
(ПЗП) - V 
категория 
 
 

3361, 
от тях 

1470 
м2 в 
СДП 

0 0 0 0 0 

      66915.3.31-
(ПЗП) 4148 
м2- V 
категория 

4239, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  66915.1.27- ІV 
категория 

2591               

  66915.3.30- V 
категория 

765               

  66915.4.19- V 
категория 

969               

  66915.5.60- ІV 
категория 

1124               

 66915.11.28  –  
V категория 

15665, 
 изцяло 

попадат в 
СДП 

       

  66915.12.67- V 
категория 

4214               



 17

  66915.17.71- ІV 
категория 

2373               

  66915.17.73- V 
категория 

911               

  66915.17.76- ІV 
категория 

3339               

  66915.17.77- ІV 
категория 

2714               

  66915.17.104- 
ІІІ категория 

4292               

  66915.17.168- 
ІV категория 

682               

  66915.19.66- ІV 
категория 

2770               

  66915.26.53- V 
категория 

1777               

 ( ПЗП) 66915.26.54- V 
категория 

6985        

( ПЗП) 66915.11.87- ІV 
категория 

3735        

 66915.26.51- V 
категория 

1155 
(изцяло 

попада в 
СДП) 

       

с. Строево 69874.19.21- V 
категория 

6170 0 0 0 0 0 0 0 

  69874.22.30- V 
категория 

1843, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874..25.21- V 
категория 

13152               

  69874.34.7- V 
категория 

10454, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  69874..50.23- V 
категория 

14257               

  69874.50.25- V 
категория 

8575               

  69874..56.44- V 
категория 

13414               

  69874..57.32- V 
категория 

3395, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.57.33- V 
категория 

2895               

  69874.58.38- V 
категория 

5565               

  69874..58.40- V 
категория 

207               

  69874.71.18- V 
категория 

1255               

  69874.74.20- V 
категория 

1335               

  69874.81.13- V 
категория 

2922, от тях 
830 м2 в 

СДП 

              

  69874.107.35- V 
категория  

2046               

  69874.124.7- V 
категория 

1493               

  69874.143.5- V 
категория 

1115, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  
 

69874.145.1 - V 
категория 

53977, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  69874.145.5- V 
категория 

3237, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.6- V 
категория  

8693, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874.145.15- V 
категория  

1469, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  
 

69874.145.17 - 
V категория 

31006, 
изцяло 

попада в 
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СДП 

(ПЗП) 10960 
м2 

69874.145.20- V 
категория 

11366, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 995 м2 69874.145.22- V 
категория  

1316, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  
 

69874.145.23- V 
категория 

39176, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  69874.145.24- V 
категория  

1042               

с. 
Трилистник 

73122.5.40- V 
категория 

3153, изцяло 
попада в 

СДП 

73122.18.75-
(ПЗП) 80315 
м2- ІV 
категория 

85767, 
от тях 

2793 
м2  в 
СДП 

0 0 0 0 0 

(ПЗП) 5382 
м2 

73122.5.41- ІV 
категория 

6194 73122.18.77-
(ПЗП) 24973 
м2- V 
категория 

25719, 
от тях 

2130 
м2  в 
СДП 

          

(ПЗП) 9829 
м2 

73122.6.36- ІV 
категория 

14596   111486           

(ПЗП) 2491 
м2 

73122.6.39- ІV 
категория 

4507, от тях 
1750 м2 в 

СДП 

              

  73122.6.42- ІV 
категория 

2126               

(ПЗП) 8195 
м2 

73122.7.15- VІІІ 
категория 

9057, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 56886 
м2 

73122.7.21- VІІІ 
категория 

64715, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 10586 
м2 

73122.7.24- VІІІ 
категория 

10596               

  73122.10.16- ІV 
категория 

437               

  
 

73122.16.144- V 
категория  
 

59779 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

(ПЗП) 2477 
м2 
  

73122.16.77- V 
категория  
73122.17.13- 
VІІІ категория 

4387 
11564 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

          

  73122.17.14- V 
категория  

96916               

  73122.17.15- 
VІІІ категория 

2957               

  73122.17.20- V 
категория 

45776               

 73122.17.28 
Свободни 2395 
м2 в серената и 
източната част- 
V категория  

2395               

  73122.17.32- ІІІ 
категория 

8681               

(ПЗП) 3582 
м2 

73122.17.33- V 
категория 

3927               

(ПЗП) 10200 
м2 

73122.17.56- V 
категория 

12612               

  73122.18.1- ІV 
категория 

7535, от тях 
4120 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 9709 
м2 

73122.18.6- ІV 
категория 

11901               

  73122.18.53- 
VІІІ категория 

5199               

  73122.18.55- V 9058               
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категория 

  73122.18.57- V 
категория 

7031               

  73122.18.59- V 
категория 

831               

  73122.18.61- V 
категория 

34223               

  73122.18.62- V 
категория 

12828               

  73122.19.5- ІV 
категория 

6088               

  73122.19.112- 
ІV категория 

1037               

  73122.19.117- V 
категория 

19005               

                    

                    

с. Труд     0 0 с. Труд 73242.10.17
1-V 
категория  

99, 
изцяло 
попада 
в СДП 

0 0 

  73242.10.172- V 
категория  

1372       73242.714.7
-V 
категория  

605     

  73242.10.174- V 
категория  

1389       73242.714.8
-V 
категория 

145, 
изцяло 
попада 
в СДП 

    

  73242.11.173- 
ІV категория 

951               

  73242.20.108- V 
категория  

1308               

  73242.20.109- V 
категория  

2613               

  73242.32.63- V 
категория  

2433               

  73242.32.65- V 
категория  

279               

  73242.34.37- V 
категория  

566               

  73242.34.38- V 
категория  

1512               

  73242.34.39- V 
категория  

2222               

  73242.50.61- V 
категория 

1335               

  73242.94.47 - 
ІV категория 

78, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.102.595- 
V категория  

940               

  73242.121.70- V 
категория  

1194               

(ПЗП) 64778 
м2 

73242.150.45- V 
категория  

69857               

  73242.150.86- V 
категория  

584               

  73242.161.6- ІV 
категория 

1810               

  73242.161.7- V 
категория 

94743               

  73242.161.8- ІV 
категория 

2735               

  73242.161.9- ІV 
категория 

479               

  73242.161.10- 
ІV категория  

7298               

  73242.161.11- 
ІV категория  

951               

  73242.161.12- 
ІV категория  

1986               

  73242.161.13- 
ІV категория  

18953               

  73242.161.14- 
ІV категория  

2486               
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  73242.165.185- 
ІV категория  

1497               

  73242.180.30- 
ІV категория  

3653               

(ПЗП) 
411707 м2 

73242.181.1- VІ 
категория 

430403, от 
тях 77890 м2 

в СДП 

              

  73242.181.8- VІ 
категория 

247, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.182.24- V 
категория 

72783, 
изцяло 

попада в 
СДП 

              

  73242.183.54- 
ІV категория  

173, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.183.55- 
ІV категория  

2003               

  73242.190.67- 
ІV категория  

4126, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.190.71- 
ІV категория  

9489, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.210.17- 
ІV категория  

540               

  73242.210.19- 
ІV категория  

2611               

  73242.210.21- 
ІV категория  

3207               

  73242.210.22- 
ІV категория  

3458               

  73242.217.859- 
ІV категория  

2688, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.243.80- V 
категория 

591               

  73242.244.8- ІV 
категория 

24234               

  73242.244.9- ІV 
категория 

22559               

  73242.244.21- 
ІV категория  

5331               

  73242.613.37- V 
категория 

469               

  73242.613.40- V 
категория 

524               

  73242.613.45- V 
категория 

1411               

  73242.700.5- V 
категория 

1231               

  73242.703.33- V 
категория 

2056               

(ПЗП) 2192 
м2 

73242.704.4- V 
категория 

2267               

  73242.705.11- V 
категория 

2343               

(ПЗП) 3512 
м2 

73242.711.16- V 
категория 

4070, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                   

с. Царацово 78080.1.22- V 
категория 

2418 0 0 0 0 0 0 0 

  78080.8.42- V 
категория 

3647               

  78080.25.85- ІV 
категория 

3463               

  78080.32.131- 
ІV категория  

2877               

  78080.53.2- ІV 
категория 

4129               

  78080.75.10- VІ 
категория 

3761, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 78080.94.434- 
 ІVкатегория  

4204        
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  78080.94.436- 
 ІVкатегория  

4204               

  78080.94.270-  
VІ категория 

2869               

  78080.112.1- VІ 
категория 

7553               

  78080.136.2- ІV 
категория 

2933               

  78080.137.213-  
ІV категория 

784               

  78080.137.236 –  
ІV категория  

2741               

  78080.138.32-Х 
категория 

30891               

  78080.139.64-  
V категория 

1959               

  78080.139.65-  
ІV категория  

12993               

  78080.140.80-  
ІV категория  

5408               

  78080.140.93-  
ІV категория  

1163               

  78080.140.94-  
ІV категория  

3125               

  78080.140.102-  
ІV категория  

938               

  78080.142.156-  
ІV категория  

178               

  78080.143.175-  
VІ категория 

480               

  78080.143.193-  
ІV категория  

3745               

  78080.143.195- 
ІV категория  

5458                 

                    

с. Ясно поле   87669.4.1-
(ПЗП) 8878 
м2- 
V категория 

10691 с. Ясно поле 87669.9.32-
V категория 

5218 0 0 

В слой ПЗП 87669.1.20 –ІІІ 
категория 

133 788 
изцяло 

попада в 
СДП 

87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2- 
V категория  

14787, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

  87669.2.41- 
V категория 
 

6182 
 

87669.17.1-
част от 8280  
м2 в южната 
му част  
свободни V 
категория 
В слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП 

8280   87669.14.50
- 
V категория 

3350   

 87669.7.39 – 
V категория 

26571 87669.17.39, 
образуван от 
ПИ № 
87669.17.4, V 
категория   

12332      

 87669.7.54– 
V категория 

9971 87669.17.40, 
образуван от 
ПИ № 
87669.17.4, V 
категория   

3000      

 87669.7.39 – 
V категория 

26571 87669.17.16-
(ПЗП) 13057 
м2- 
V категория  

13395, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

 87669.7.54– 
V категория 

9971 87669.17.24-
V категория  

949        

 87669.16.37– 
ІV категория 

868 87669.17.26-
(ПЗП)14159 
м2- 
V категория 

17502, 
изцяло 
попада 
в СДП 
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 87669.18.44 -ІІІ 
категория 

509, изцяло 
попада в 

СДП 

87669.22.23-
(ПЗП) 2610 
м 2-V 
категория 

3104, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

 87669.19.1 
--(ПЗП) 
свободни 
63 359 м2 
в 
западната 
му част –V 
категория 

 

63 359, 
изцяло 

попада в 
СДП 

87669.22.25 
(ПЗП) 3495 
м2-V 
категория 

3783, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

 87669.19.1-
свободни 
11 179  м2 в 
източната му 
част - V 
категория 

11 179, 
изцяло 

попада в 
СДП 

            

  87669.20.22 -V 
категория 

2384 87669.22.31-
(ПЗП) 2793 
м2- 
V категория 

2882, 
изцяло 
попада 
в СДП 

     

  87669.23.6-- Х 
категория 

4675, от тях 
3600 м2 в 

СДП 

87669.22.36-
(ПЗП) 1420 
м2- 
V категория 

1772, 
изцяло 
попада 
в СДП 

          

  87669.23.16-V 
категория 

4431 87669.22.23 
–V категория 
В слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП  

3104           

   87669.22.25 
–V категория 
изцяло 
попада в 
СДП 

3782      

   87669.22.31-
V категория 
В слой ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП  

2881           

   87669.22.36 -
V категория 
изцяло 
попада в 
СДП 

1772           

 87669.25.9 -V 
категория 

18821        

 

Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за индивидуално ползване по 
землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

С. ВОЙСИЛ          

 12019.7.255–
част от 22,285 
дка в западната 
част свободни 
V категория 

22 285, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

С. 
КАЛЕКОВЕЦ 

         

(ПЗП)  35300.4.3 - част 
от 44,000 дка, 
представляващ
а част в 
централната му 
част свободни-
ІV категория 

44000, 
изцяло 

попада в 
СДП 
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(ПЗП)  35300.4.3 - част 
от 100,000 дка, 
представляващ
а част в 
централната му 
част свободни-
ІV категория 

100000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

С. КОСТИЕВО          

 38950.3.20 - ІV 
категория 

25578        

 38950.3.21-Х 
категория 

37619        

С. МАНОЛЕ          

 47086.49.77 –
свободни 
57.472 дка в 
северната му 
част - V 
категория 

57472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

С. 
МАНОЛСКО 
КОНАРЕ 

         

        47113.6.3
-(ПЗП) 
188658 
м2- V 
категори
я 

192979
, от тях 
119590 

м2 в 
СДП 

 47113.5.2- V 
категория 

35611, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

С. СТРОЕВО          

(ПЗП)  
 

69874.68.28 - 
V категория 
 

76979, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

(ПЗП)  
 

69874.145.1 - V 
категория 

53977, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

(ПЗП)  
 

69874.145.17 - 
V категория 

31006, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

(ПЗП)  
 

69874.145.23- V 
категория 

39176, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

(ПЗП)  87669.5.3- част 
от 100 000 м2 в 
южната част 
свободни – 
V категория 

100 000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

(ПЗП)  87669.5.3- част 
от 83 884 м2 в 
северната  му 
част свободни- 
V категория 

83 884, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9-
свободни              
27 847 м2 - в 
южната част 
свободни – 
ІІІ категория 

27 847, 
изцяло 

попада в 
СДП 
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 87669.1.9 
свободни              
150000 м2 в 
средната му 
част - 
ІІІ категория  

150000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни              
60000 м2 в 
северната му 
част - 
ІІІ категория  
 

60000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни              
50000 м2 в 
северозападнат
а му част - 
ІІІ категория  
 

50000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни              
10000 м2 в 
североизточнат
а му част - 
ІІІ категория  
 

10000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.15.1– 
ІV категория 

7897        

 87669.19.1 
свободни              
100 000 м2 в 
източната му 
част - 
V категория,  

100 000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 

В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 
устройване на пчелини. 

 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

 

 
Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да 
наемат свободни общински мери, пасища и ливади за стопанската 2021-2022 г. на 
територията на Община „Марица“. 

 

Населено място 
Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика 

Вид 
животни 

Брой 
животни 

1. С. Войсил 
1201940011           
/стар 4203-0102/ „БиР“ ЕООД овце 59 

2. С. Калековец 
3530040030            
/стар 4147-0160/ 

ЗП Нина Христова 
Караилийска овце 403

   кози 1

3. С. Калековец 
3530000031            
/стар 4147-0159/ ЗП Стоян Георгиев Гогичев овце 174
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4. С. Костиево 
3895020013 /стар 
4205-0107/ 

ЗП Тодор Атнасов 
Машкунски овце 182

5. С.Маноле 4708630051 /стар 
4137-0243/ 

ЗП Тодор Иванов Иванов Овце 182

6. С. Манолско 
Конаре 

3895020013 /стар 
4205-0107/ 

ЗП Йорданка Иванова 
Борисова 

Говеда 
над 24 
месеца - 
мляко 

21

   

Биволи 
над 24 
месеца  137

7. С. Строево 6987470003 /стар 
4197-0048/ 

ЗП Гюрга Иванова Киркова Говеда от 
6 до 24 
месеца- 
мляко 

15

   Говеда 
над 24 
месеца - 
мляко 

61

8. С. Строево 6987400015 /стар 
4197-0047/ 

ЗП Тодор Димитров 
Русинов 

Говеда 
над 24 
месеца - 
мляко 

41

 6987400009 /стар 
4197-0164/ 

 овце 1003

 6987400028 /стар 
4197-0174/ 

 - 0

9. С. Ясно поле /стар 4139-0168/ ЗП Василка Миткова 
Димитрова 

овце 112

10. С. Ясно поле /стар 4139-0064/ ЗП Вельо Иванов 
Карагеоргиев 

овце 109

   кози 2
11. С. Ясно поле /стар 4139-0160/ ЗП Запрян Иванов Запрянов овце 128
12. С. Ясно поле 8766900003 /стар 

4139-0001/ 
ЗП Любка Илиева Иванова Говеда 

над 24 
месеца - 
месо 

21

 8766960006 /стар 
4139-0178/ 

 Овце 144

 
Раздел V.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и 

ливадите в Община „Марица” – област Пловдив. 
 
 
1. Задължение 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. 
 

2. Задължение на ползвателите: 
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Ползването на общинските мери, пасища и ливади, включва следните начини за въздействие 
върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав 
на тревостоя: 
Повърхностни агротехнически мерки: 
 почистване - почистването от камъни, дървета и храсти се извършва по механичен и 
химичен начин.  
- Механичено чрез почистване със специални машини – храсторези, булдозери и др.  
- Химично чрез използване на различни препарати за растителна защита; 
 регулиране на водния режим, чрез: 
  Отводняване 
- Чрез построяване на диги, когато почвата се преовлажнява от високите речни води или от 
стичащите се от околните склонове води 
- Чрез поясни и брегови дренажи, когато преовлажняването се дължи на проникващи отвън 
подпочвени води 
- Чрез гъста мрежа от открити канали за ускоряване на повърхностния отток 
- Чрез мрежа от открити или закрити канали и съоръжения за понижаване високото ниво на 
подпочвените води 
 Напояване  
- гравитачно – 50 – 100 m3 
- дъждуване – 50 m3; 
 борба с плевелите и вредната растителност  -  води се диференцирано, съобразно състава 
на плевелите. Извършва се механично или с химични средства. Най-подходящ срок за 
внасяне на хербициди при естествените пасища е 3-4 седмици след първата паша, в 
началните фази на развитие на плевелите. За предпазване на животните от отравяне с 
хербициди трябва строго да се спазва карантинния срок, като пашата трябва да се 
преустановява най-малко за 14 дни. 
 торене – Мерите, пасищата и ливадите са силно отзивчиви на торене.  
 подсяване - прилага се при оредял тревостой и за подобряването му при наклонени 
терени. Използват се тревни смески от следните видове: 

- Житни – райграс, ежова главица, червена власатка, безосилеста овсига, ливадна 
метлица, тимотейка и др. 

- Бобови – детелина, звездан, еспарзета и др. 
Извършва се по следните начини: 
o Конвенционално – използват се традиционните технологии при отглеждане на 

тревни видове или смески от тях 
o Система за директно подсяване (СROP) - използват се сеялки за директна сеитба  без 

предварителни почвообработки 
o Самозасяване - дава ефект когато има ценни видове. Постига се чрез  късно косене, 

след осеменяване на видовете - 2-3 години.  
 режим  на ползване; 
 спазване на установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми 
(да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци ) и противопожарни правила (да не се пали 
растителност в мерите и пасищата);. 
Основни агротехнически мерки: 
 подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене: 

Торене с минерални торове: 
Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а при определени случаи се нуждаят от 

торене с микроелементи. Разумното и оптимално торене освен, че подобрява добива и 
хранителната стойност, подобрява и ботаническия състав на тревостоя. При установено 
вкисляване на почвите се налага варуване. Препоръчва се диференцирано торене в 
зависимост от надморската височина, респ. ботаническия състав. Препоръчителни са 
следните норми за торене:  
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 За високопланинския пояс: азот – 15 -16 кг/дка, Р2О5 – 8-10 кг/дка, К2О – 12-14 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За планинския пояс: азот – 14 - 15 кг/дка, Р2О5 – 10-12 кг/дка, К2О – 10 - 12 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За предпланинския пояс: азот – 12 – 14 кг/дка, Р2О5 – 8 – 10 кг/дка, К2О – 8 – 10 кг/дка, 
микроторене с молибден, бор и мед,  

Определянето на торовите норми се извършва след анализиране на почвени проби за 
запасеност  с основните хранителни елементи – N,P, K и pH.  

o Торене с азотни торове – ежегодно, рано на пролет и след коситба при ливадите или 
след изпасване при пасищата. Нормите на торене варират от 60 до 120 kg/ha активно 
вещество в зависимост от степента на запасеност на почвите. Основно се използват 
амониевата селитра, карбамидът и амониевия сулфат. 

o Торене с фосфорни торове – внасят се през есента или рано напролет при норми 80-
120 kg/ha. Използват се двоен или троен суперфосфат, както и костно брашно. 
Целесъобразно е да се използват естествени меки фосфати и алуминиево калциев фосфат 
разрешени от Наредба 22/2001 за биологично производство на растителни продукти и храни 
от растителен произход и неговото означаване  върху тях /изм.ДВ бр.10/10.02.2006/  

o Торене с калиеви торове – най – често се използват калиевият сулфат, калиев хлорид, 
калиева сол и растителна пепел. Внасят се през есента или рано напролет при норми 60 - 100 
kg/ha. Тук също е препоръчително да се използват посочените в наредба 22/2001 
необработена сол на калиевата основа (каинит или силвинит), както и калиев сулфат 
съдържащ магнезиева сол.  

o Торене с калциеви торове – с тях се торят киселите почви. Използват се сатурачна, 
обикновена вар и кредата (млян варовик). Нормите на торене са в зависимост от 
киселинността. Внася се около 2-3 t/ha обикновена вар или  3-5 t/ha сатурачна вар. 

o Микроторене – Торенето с Mo, B, Cu, Co, Zn и др., повишава добивите и подобрява 
качеството на сеното. Най - често използван е Мо, като се прилага в комбинация с фосфорно 
торене под формата на молибденизиран суперфосфат. Използва се 50 - 100g/ha чист 
молибден или 450-500 g/ha натриев молибдат.; 
 органично торене на мерите и пасищата: 

Торене с органични торове: 
Оборски тор  
Това е най-ефективния органичен тор. Съдържа около 0,5 % азот; 0,2% фосфор и 0,6% 

калий. Влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на 
житните и бобови треви за сметка на разнотревието. Внася се през есента или рано напролет 
при норма 15-20 t на хектар. 

Компост 
Приготвя се от различни органични отпадъци. Внася се рано през пролетта при норма 

15-20 t/ha всяка година или 30-40 t/ha през година. 
Торова течност 
Съдържа между 0,25 и 0,1 % фосфор; 0,5% калий и 0,03 % калции. Тори се през пролетта 

и вегетационния период при норма на торене 5-6 t торова течност на хектар предварително 
разредена във вода в съотношение 1:3 или 1:4. 

Торене на егреци 
Прилага се в райони с развито овцевъдство. Може да увеличи добивите от 17 до 120 %. 

Като норма може да се приеме престояването на една овца на 1m2 за две денонощия. 
 поддържане на мерите, пасищата и ливадите чрез традиционните земеделски практики 
/паша и  косене поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година) - При закъсняване с 
коситбата плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя. 
Важно е да се определи точно и височината на коситбата (оптималната височина на среза е 5 
– 6 см). Ефективно е въвеждането на сенокосооборот, което изисква определянето на 
участъци, които да се косят по различно време; 
 рационално и щадящо използване на мерите, пасищата и ливадите – прилагането на 
основното подобряване нарушава естественото растително разнообразие, тъй като чимът се 
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разрушава напълно след разораване. Създава се изкуствен тревостой, селекционираните 
сортове се приспособяват по-трудно към съществуващите условия и трябва да се прилага 
само в краен случай чрез разработване и прилагане на рационална система от 
агротехнически мероприятия; 

Почвен слой – Не се допуска нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане 
на чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с моторни 
превозни средства в пасището. Не се допуска едновременното струпването на големи стада 
с животни (над 300 бр. овце и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място.  

Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората – 
късане, изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета Провеждането на сеч 
на отделно стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва съгласно 
Закона за опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на неприсъщи 
видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на кучетата е 
съответно 1 на 100 бр. овце. 

Натоварване на пасищните площи – Не се позволява разпръскването на битови отпадъци 
из пасището.  
 

Раздел VІ: Процедура за сключване на договори за предоставяне на мерите, 
пасищата и ливадите –общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив 
за индивидуално ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни: 
 1.  Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или 
аренда по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя 
и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на 
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от 
средното годишно рентно плащане за общината или землището. Пазарната цена се 
актуализира ежегодно преди решението на Общинския съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. 
2.  Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда 
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен 
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се 
обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок 
до 1 март на предходната стопанска година.  
4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български) 
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично 
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление 
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, 
независимо от категорията на имотите. Приравняването на броя на различните видове и 
категории животни към животинска единица е, както следва:  
 

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден 
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обект  

№…………..…….…….., регистриран в Интегрирана информационна 
система  на БАБХ 

№ по 
ред 

Видове пасищни 
селскостопански животни, 
съгласно § 2в, т. 1 от ДР на 

ЗСПЗЗ 

Брой животни 
от всеки вид и 

категория 

Коеф. за прирав-
няване на 

съответ-ния вид 
животни към 1 
ЖЕ, съгласно § 

2з от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой ЖЕ по 
видове 

животни  
/кол.3 х кол.4/

попълва се от 
заявителя 

попълва се 
служебно 

1 2 3 4 5 

1 Говеда х х х 

1.1 Говеда над двегодишна възраст   1   

1.2 Говеда над двегодишна възраст 
за месо 

  1   

1.3.1 Говеда над двегодишна възраст 
от местни (автохтонни) породи - 
Българско сиво  

  1   

1.3.2 Говеда над двегодишна възраст 
от местни (автохтонни) породи - 
Родопско късорого  

  1   

1.4 Говеда над двегодишна възраст, 
одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, 
включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   

1.5 Говеда на възраст от 6 месеца до 
две години   0.6   

1.6 Говеда на възраст от 6 месеца до 
две години  за месо   0.6   

1.7.1 Говеда на възраст от 6 месеца до 
две години от местни 
(автохтонни)  породи - 
Българско сиво  

  0.6   

1.7.2 Говеда на възраст от 6 месеца до 
две години от местни 
(автохтонни)  породи-Родопско 
късорого  

  0.6   

1.8 Говеда на възраст от 6 месеца до 
две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от 
подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в 

  0.6   
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направление биологично 
животновъдство 

2 Биволи х х х 

2.1 Биволи над двегодишна възраст   1   

2.2 Биволи над двегодишна възраст 
от местни (автохтонни)  породи 
- Български бивол 

  1   

2.3 Биволи над двегодишна възраст, 
одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, 
включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   

2.4 Биволи на възраст от 6 месеца 
до две години   0.6   

2.5 Биволи на възраст от 6 месеца 
до две години от местни 
(автохтонни)  породи - 
Български бивол 

  0.6   

2.6 Биволи на възраст от 6 месеца 
до две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от 
подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в 
направление биологично 
животновъдство 

  0.6   

3 Овце х х х 

3.1 Овце   0.15   

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Бяла маришка   0.15   

3.2.2 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Вакла маришка   0.15   

3.2.3 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Реплянска   0.15   

3.2.4 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Местна карнобатска   0.15   

3.2.5 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Медночервена   0.15   
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шуменска 

3.2.6 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Копривщенска 
(Средногорска) 

  0.15   

3.2.7 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Дъбенска   0.15   

3.2.8 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Средностаропланинска   0.15   

3.2.9 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Каракачанска   0.15   

3.2.10 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Странджанска   0.15   

3.2.11 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Сакарска   0.15   

3.2.12 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Котленска   0.15   

3.2.13 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Среднородопска   0.15   

3.2.14 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Свищовска   0.15   

3.2.15 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Софийска 
(Елинпелинска) 

  0.15   

3.2.16 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Тетевенска   0.15   

3.2.17 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Западностаропланинска   0.15   

3.2.18 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Брезнишка   0.15   

3.2.19 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Местна старозагорска   0.15   

3.2.20 Овце от местни (автохтонни)  
породи-Черноглава плевенска   0.15   

3.3 Овце, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, 
включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.15   

4 Кози х х х 

4.1 Кози   0.15   

4.2 Кози от местни (автохтонни)  
породи-Местна дългокосместа 
(Калоферска) 

  0.15   
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4.3 Кози, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, 
включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.15   

5 Коне х х х 

5.1  Коне - идентифицирани и над 6 
месеца, с изключение на конете 
с предназначение "за спорт" 

  1   

5.2.1 Коне - идентифицирани и над 6 
месеца от местни (автохтонни) 
породи, с изключение на конете 
с предназначение "за спорт"-
Каракачански 

  1   

5.2.2 Коне - идентифицирани (коне с 
чипове и паспорт) и над 6 
месеца от местни (автохтонни) 
породи, с изключение на конете 
с предназначение "за спорт"-
Старопланински 

  1   

5.2.3 Коне - идентифицирани (коне с 
чипове и паспорт) и над 6 
месеца от местни (автохтонни) 
породи, с изключение на конете 
с предназначение "за спорт"-
Рилородопски 

  1   

  
ОБЩО ЖЕ: х х   

  
ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и 
животни от местни  
(автохтонни)  породи: 

х х   

  

ОБЩО ЖЕ за животни, 
одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване 
към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, 
включени в направление 
биологично животновъдство: 

х х   

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс 
дата ………...… /………………. година                                                                                 

ЗАЯВИТЕЛ: 
                                                                                         /подпис/ 
Забележка:                             
1. ЖЕ - Животинска единица      
2. Броят на животните от всеки вид и категория не трябва да се 
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дублират 

 
Лицата подават заявление по образец, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието и 
храните, до кмета на общината в срок до 10 март. Заявленията се подават лично или по 
пощата и се регистрират в общинската администрация. Информацията за задълженията по 
чл. 121, ал. 2 от настоящата наредба се проверява служебно от комисията по чл. 121, ал.  7 
чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се 
изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. Министерството на 
земеделието, храните и горите предоставя служебно на общината извлечение от 
Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията 
на общината. Отказът за регистрация на заявлението подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на 
имота.  
6. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената по 
реда на ал. 4 площ. За разпределените имоти комисията съставя протокол в срок до 1 май, 
който е окончателен само при наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ.  
 7.  Кметът на общината назначава комисия в състав от трима до петима редовни членове, 
един от които – правоспособен юрист, и двама резервни членове. Член на комисията не 
може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в 
процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което се 
представя декларация на председателя на комисията. Решенията на комисията се вземат с 
мнозинство от броя на членовете й. Комисията определя необходимата за всеки кандидат 
площ по реда на т. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението 
предимство имат кандидатите, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 
необходимите площи в срок до 1 май на предходната стопанска година. Протоколът се 
обявява в кметството, публикува се на интернет страницата на общината с посочени, ако 
има наличие на остатък на имоти и може да се обжалва 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. 
8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището 
съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което се 
намира в рамките на общината и съставя протокол за окончателното разпределение на 
имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Този ред се прилага до 
изчерпване на имотите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд или до 
достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното 
землище по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството и се 
публикува на интернет страницата на общината с посочени наличие на недостиг или остатък 
на имоти и може да се обжалва 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. 
9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището и 
съседните землища на територията на общината съответната комисия съставя протокол с 
посочено наличие на недостиг на имоти. След допитване до съседни общини или общини от 
съседни области за наличие на излишък и получен положителен отговор от тяхна страна, 
комисията извършва допълнително разпределение на предоставените площи от съседна 
община или община от съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение 
на имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Разпределението се извършва 
последователно по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството, 
публикува се на интернет страницата на общината и се изпраща в съседната община или 
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община от съседна област. Протоколът може да се обжалва 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. 
10. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 
разпределението по т.7, т. 8 и т. 9, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни на 
предходната стопанска година, комисията по т. 7 предоставя служебно на министъра на 
земеделието  и храните или оправомощено от него лице протоколите по т. 7, т. 8 и т. 9, 
копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен 
фонд. 
11. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която 
се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция 
„Земеделие“. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по 
реда на т. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното 
разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли на предходната 
стопанска година. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на 
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 
12. Протоколът по т. 11 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по 
земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 
дирекция „Земеделие“. Протоколът може да се обжалва 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. 
13. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 7 и т. 11 кметът на общината, съответно 
директорът на областната дирекция „Земеделие“, кметът на съседната община или община 
от съседна област, сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен 
механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се 
сключват след 01 октомври на текущата календарна година и съдържат данните по т. 1, 4, 7, 
8, 9 и 11, регистрират се в общинската служба по земеделие. Наемната или арендна цена при 
сключване на договори за наем или аренда с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок 
от датата на сключване на наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за 
всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.  
14. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния 
и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата 
на подписване на договора специализиран слой по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 
г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ, издадена от министъра на земеделието и храните, не се дължи заплащане 
на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на 
договора. В договорите за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по 
реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за наем или аренда се вписва 
информация за общата площ на имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния 
към датата на сключване на договора специализиран слой "Площи, допустими за 
подпомагане". Данните се изготвят от Общината чрез извършване на пространствено 
сечение между имотите по договора от кадастралната карта и специализиран слой "Площи, 
допустими за подпомагане", достъпен чрез интернет страницата на Министерството на 
земеделието и храните – неразделна част от договора. 
15. Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на текущата стопанска 
година при условие, че е намалило или ликвидирало животните си с двустранно подписано 
допълнително споразумение към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата 
стопанска година за срока на договора. 
16. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване се отдават под наем чрез търг по реда на Глава шеста от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти  и вещи, собственост на Община 
„Марица“, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се 
сключват за една стопанска година. 
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17. Останалите след провеждане на търга по т. 16 свободни пасища, мери и ливади се 
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 
определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. Договорите се сключват за една стопанска година. 
18.  Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и ливади от 
държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и 
храните, а от общинския поземлен фонд – в бюджета на общината. 
19. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната 
цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 
20. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени 
наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 
21.  Договорите за наем по т. 16:  

А. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на 
ползвателя; 

Б. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал. 
4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, освен в случаите на 
настъпили форсмажорни обстоятелства. 
22. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 
14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и предоставени от 
общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и 
изтичане на стопанската година, в която е издадено решението. 
23. Кметовете по населени места представят информация в общината в дирекция „Общинска 
собственост“  за мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на територията 
на съответното землище, които да се предоставят за общо и индивидуално ползване за 
следващата стопанска година.  
 24. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на 
съветниците: 

А. размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за 
общо и за индивидуално ползване за следващата стопанска година в зависимост от броя и 
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. Списък на 
имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се 
публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март; 

Б. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината за 
следващата стопанска година. 
25. Пашата на пасищни селскостопански животни се извършва по пасищни райони и пасища 
(поддържани площи), без да се надвишава допустимото натоварване и при спазване 
определените от кметовете по населени места маршрути за движение на животните, 
пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за отвеждане на животните до местата за 
паша. 
26. Свободните мери, пасища и ливади, за които няма сключени наемни договори или 
договори за аренда, след отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за 
общо ползване, могат да се предоставят под наем за устройване на пчелини само в случаите, 
когато е поискано устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем се 
извършва след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда 
на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти  и вещи, 
собственост на Община „Марица“ по цени, определени от Общинския съвет.  
27. Отдадените под наем/аренда мери, пасища и ливади, за които наемната цена е заплатена, 
се предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или упълномощено от него лице 
с двустранен приемно-предавателен протокол. 
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28. За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, съгласно изискванията 
на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
предназначението им, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 
6.11.2012 г., в отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за 
които наемната цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за наем 
или аренда, наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на 
общината. В молбата се посочва броя на отглежданите животни и номерата на поземлените 
имоти, върху които лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на 
животни, брой постройки.  
29. Всяка молба се завежда в деловодния регистър на общината. Молби, които не са 
попълнени по образец, се връщат на животновъда от служителя, приемащ молбите за 
допълнения/ корекции.  
30. Постоянно затревените площи, които са предоставени на земеделските стопани за 
изпълнение на многогодишен ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" или по 
направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока 
природна стойност (ВПС)" от мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., въз основа на отглежданите от тях коне, се 
определят за периода от обнародването на Законът за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 44-то Народно събрание на 9 
май 2018 г., издаден в София на 16 май 2018 г., обнародван в ДВ брой 42/22.05.2018 г. до 
приключване на поетия ангажимент въз основа на броя на отглежданите коне към 1 
февруари 2018 г. 
31. По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от началото 
на стопанската 2020-2021  г.: 
1. "Пасищни селскостопански животни" са: 
а) едрите и дребните преживни селскостопански животни; 
б) конете с официална идентификация в БАБХ (коне с чипове и паспорт) съгласно 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне 
на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение 
на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на 
еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с 
предназначение "за спорт". 
2. "Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 
селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на 
трайно ползване пасища и мери. 
32. Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с 
обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на 
земята, както следва: 

А. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар; 

Б. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения 
за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни. 
33. При стопанисване на наетите площи: 

А. Наемателят няма право да огражда предоставените му за паша имоти с постоянна 
плътна ограда. 

Б. Наемателят има право да поставя електропастир. 

В. Когато собственикът на пасищните животни и пастирът/ пастирите са различни 
лица, то собственикът ангажира и изрично упълномощава другото лице, което да извършва 
това от негово име и за негова сметка.  

Г. Пастирът е длъжен винаги да носи в себе си своя екземпляр от пълномощното. 
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Д. По време на извършване на дейността, лицето, съпровождащо стадото, е длъжно 
стриктно да спазва изискванията по противопожарна безопасност, указанията на 
длъжностните лица и условията, посочени в договора за наем. 

 
Раздел VІІ: Извършване на проверки за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ 

за сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд: 

 
1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, ежегодно извършват проверки 
за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ за сключените договори за наем или аренда на 
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. 
2. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на изготвена и предоставена от 
БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в 
Интегрираната информационна система на БАБХ: 
А. животновъдни обекти; 
Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 
В. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 
3. Когато при извършването на проверките се установи, че: 
А. В животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с 
над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, 
договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на 
броя на животните;  
Б. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината; 
В. е настъпила промяна на условията по т. А и т. Б,  договорите за наем или аренда се 
прекратяват от кмета на общината; 
Г. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за 
наем или аренда се прекратяват от кмета на общината. 
4.  Договорите за наем или аренда по т. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, 
ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на 
проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 
5. В случаите по т. 4 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от 
регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 
2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и 
уведомява кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд; 
6. Условията на т. 2, б. А, т. 3 и т. 4 не се прилагат за част или всички селскостопански 
пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които 
са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии. 
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