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ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПЕСИЩАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
1.Имотите за общо ползване се ползват безплатно от всички собственици на
животни, като пастирите в началото на всяка седмица съгласуват с кмета/ кметския
наместник на населеното място имотите, в които ще пашуват, за да се следи за редуване
на парцелно ползване на общинските пасища и мери;
2.Като прокари за животните до местата за паша и водопои да се ползват
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”;
3.Договорите за наем за индивидуалното ползване за наем за индивидуалното
ползване се сключват след заплащане на определения за годината наем, след което
наемателят се въвежда във владение с констативен протокол, отразяващ състоянието на
общинския имот по отношение на заплевеленост, наличие на нежелана храстовидна и
дървесна растителност, камъни, строителни отпадъци и други;
4.Наемателят е длъжен да поддържа пасищата и мерите в добро земеделско и
екологично състояние в съответствие с Националните стандарти, като: опазва и
поддържа съществуващите трайни тераси във физическите блокове, поддържа
минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ / ха), почиства пасищата
и мерите, обект на договора от камъни и други строителни отпадъци, нежелана
храстовидна растителност и провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове
- орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus
altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);
5.Наемателят е длъжен да не разорава пасищата и да не променя
предназначението им, както и да запазва съществуващите полски граници (синори) на
предоставените му физически блокове;
6.Наемателят е длъжен да опазва постоянно затревените площи в близост до
гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч
на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на
селскостопанското имущество;
7.Наемателят е длъжен да не разрешава едновременното струпване на големи
стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой, да не
извършва и да не разрешава паша без пастир;
8.Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава преминаване и
движение с моторни превозни средства в самото пасище;
9.Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по
осигуряване на пожарна безопасност и охрана на пасищата;
10. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия, като
отводняване и напояване, както и построяването на навеси и временни ограждения, след
съгласуване с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и
почистване от храсти с кмета/ кметския наместник на населеното място;
11. Наемателят е длъжен да осигурява ветеринарна профилактика;
12.Наемателят е длъжен да въведе редуване на парцелно ползване на
общинските мери, пасища.

