ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 47
гр. Левски, 27.02.2020г.
относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади
през 2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Приема годишен план за паша в Община Левски за 2020г.
Годишен план за паша в Община Левски за 2020г.
1. Основание за изготвяне – годишният план за паша за 2020г. се
разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и всяка година се разглежда и приема от
Общински съвет.
2. Обхват на годишния план – в него се посочва годишното
разпределение и ползване на мерите, пасищата и ливадите, съгласно
приложените таблици по землища - приложения от № 1 до № 13.
3. Цел – да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползване
на мерите, пасищата и ливадите, общинска собственост от земеделските
стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при
прилагането на добрите селскостопански практики и въздействието върху
околната среда.
4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана:
- кметът на общината ръководи и контролира изпълненията на
мероприятията по управление на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ;
- отдел „Общинска собственост, земеделие и гори” ежегодно предоставя
информация за общинските мери, пасища и ливади по землища, води регистър
на сключените договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади и
следи за сроковете им, води списък с данни за земеделските стопани,
отглежданите от тях пасищни животни по землища и същият съгласува с
Областна дирекция по безопасност на храните.

5. Взаимодействие – при изпълнение на плана, общинска
администрация си взаимодейства с кметовете на кметства и кметските
наместници, ОбС „Земеделие” – Левски, ОДЗ „Земеделие” – Плевен, ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, Областна дирекция по безопасност на
храните – Плевен.
ІІ. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и
за индивидуално ползване - съгласно приложения от № 1 до № 13.
ІІІ. Задължения на общината и ползвателите за поддържането на
пасищата, мерите и ливадите.
1. Да се осигури минимално ниво на поддръжка и да се избегне
влошаването на естествените местообитания, като не се допуска
преизпасване на пасищата и мерите от животни над допустимия минимум на
хектар.
2. Да се избягва навлизането/израстването на нежелана растителност.
3. Да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат,
чемерика, айлант, аморфа и къпина.
4. Поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционни
земеделски практики /паша и/или косене/.
5. Повърхностно подобряване на терена като почистване от камъни,
храсти, вредни плевели и др., подравняване на площта от мравуняци,
къртичини и коловози.
6. Да не се променя предназначението им и да не се разорават. Да не се
използват за неземеделски нужди.
7. Да не се допуска замърсяване с битови, строителни, производствени,
опасни и други отпадъци.
8. Да не се пали растителност в мерите, пасищата и ливадите.
9. Агротехническите мероприятия, като подсяване, торене, борба с
плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска
администрация, а мероприятията по почистване с кмета на населеното място.
10. Електропастири могат да се изграждат след изразено писмено
съгласие от кмета на общината.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 21 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
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”

