ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 573
гр. Левски, 28.02.2019г.
относно: Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2019г. на
територията на община Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Приема размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите
за общо и за индивидуално ползване през 2019г. в зависимост от броя и вида
на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище –
съгласно приложения от № 1 до № 13.
ІІ. Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите през 2019
година на територията на общината.
1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на
Община Левски е съобразен с допустимото натоварване за видовете животни
съгласно условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние.
Допустимо натоварване по видовете животни:
Вид на животните
ЕРД над 24 м.
ЕРД до 24 м.
ДРД /овце, кози/
ЕДНОКОПИТНИ

Минимално необходима
площ /дка/
6
3
1
8

2. Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и
индивидуално ползване – съгласно приложения от № 1 до № 13.
3. В населените места, където има малко на брой пасищни животни или
мерите, пасищата и ливадите са отдалечени, същите следва за бъдат окосени,
като целогодишно височината на тревата не бива да е по-голяма от 35см.
4. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и
водопоите да се ползват съществуващите полски пътища.
5. Мерки за опазване, подобряване и поддържане на мерите, пасищата
и ливадите:

5.1 Мерки за опазване на мерите, пасищата и ливадите:
- Да не се допуска строителство в мерите, пасищата и ливадите без
промяна на предназначението им с решение на Общински съвет;
- Да не се разорават и превръщат в обработваема земя /нива/;
- Кмета на населеното място и специализираните органи да
осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на
пожарна безопасност в мерите, пасищата и ливадите. При сключен договор за
наем или аренда на мери, пасища и ливади, мероприятията по осигуряване на
пожарна безопасност се осъществява от наемателя.
5.2 Поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите:
- Почистване при равни терени от камъни – ръчно, като се събират на
купчинки и след това се изнасят;
- Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша, косене,
почистване от храсти, дървета и камъни);
- При стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се
подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от
20 до 100 м;
- Почистване от храсти – чрез механично изрязване с храсторез или
изскубване с храстоизскубвач;
- Борба с плевелна растителност - чрез навременна коситба, химична
борба, регулирана паша и окосяване;
- Регулиране на водния режим при заблатени площи чрез мрежа от
открити канали и дренажни системи;
- Торене – нормите на торене с минерални торове трябва да бъдат
диференцирани, съобразно конкретните климатични условия и запасеността
на почвата с азот, фосфор и калий.
6. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в
изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При
необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със
специфични ветеринарни препарати.
7. Общината не предвижда създаване на изкуствени пасища и засяване
с подходящи тревни смески на части от пасища и мери.
8. Не се предвижда построяване на навеси в общинските мери и пасища.
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси:
9.1. При свободна паша животните се пускат свободно на пасището,
като се спазват следните основни положения:
- Начало на пашата – в края на фаза на братене на тревните култури при
височина на тревостоя 8-10 см. за ДРД и на 15 см. – за ЕРД;
- Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
- Да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да
се избегне селективното изпасване;
- Когато на пасищата се изкарват говеда и овце за по-ефективно
използване на тревната маса овцете да се пускат след говедата.
9.2. При ротационна паша се спазват следните основни положения:
- Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на
пасището;
- Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

- Пасището се разпределя на отделни парцели с естествени огради от
гористи пояси, храсти, реки или електропастир. Електропастири могат да се
изграждат след изразено писмено съгласие от кмета на общината;
- На тези оградени места животните се държат от три до осем дни
(говеда – от 3 до 5 дни, овце – от 5 до 8 дни), след което следва период на
покой около четири седмици;
- Периода на покой може да е от 20 до 50 дни в зависимост от скоростта
на растеж на тревата и е по-дълъг през сухи и горещи лета;
- Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя.
9.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:
- Редуване по години.
- Двуполна система – площта се разделя на две части – едната се пасе
до края на юли, а другата се коси, след което начина на ползване на парцели
се сменя.
10. Охраната на мерите, пасищата и ливадите за общо ползване се
извършва от служителите на „Охрана и инспекция по наредбите на общината”
при Община Левски и „Делта гард” ООД – гр. София съгласно сключен договор
за землището на гр.Левски. При сключен договор за наем на мерите, пасищата
и ливадите, мероприятията по охраната се осъществяват от наемателя.
11. 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.
11.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, мери и ливади,
включени в Натура 2000 като се забранява:
- превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на определени торове или средства за растителна
защита;
- унищожаването на видове от флората – късане, изкореняване,
изкопаване и сеч;
- преминаване и престой с моторни средства;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до
синорите, пасищата, мерите и ливадите.
Косенето в пасищата и ливадите да се извършва след 15 юни, максимум
две коситби годишно. Косенето да се извършва ръчно или с косачка за бавно
косене, като се коси от центъра към периферията, а когато това е невъзможно
от единия край към другия, като използват ниска скорост.
11.2. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, мери и ливади,
включени в обявената със Заповед № РД-555 от 05.09.2008г. Защитена зона
„Обнова” по Директивата за птиците с идентификационен код BG 0002096, като
се забранява:
- премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и
групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи
като такива;
- залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
- използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
- пресушаване на влажни зони;

- косенето на тръстика в периода от първи март до петнадесети август,
паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.
12. Карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически
блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските
парцели.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.

ВАНЯ ТОЛЕВА:/п/
Зам.- председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

