
Приложение № 5                               

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА 

ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ 

 

 Задължения на собствениците и ползвателите на пасищата е да осигуряват 
стриктното прилагане на агротехнически и организационни мероприятия 
относно: 
 

1. Повърхностно подобряване на терена; 

2. Подобряване състоянието на пасищата чрез оптимизиране на агротехничиските 

мероприятия, като подсяване, торене, отводняване или напояване; 

3. Поддържане на пасищата чрез традиционни земеделски практики; 

4. Рационално и щадящо използване на пасищата. 

5. Да не се извършва паша на селскостопанските животни нощем и без пастир 

6. Да не се допуска лагеруване на селскостопанските животни в пасищата. 

7. Да не се извършва сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, мери и ливади, 

отделни дървета или група дървета, без разрешение на компетентните органи; 

8. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

9. За изпълнение на задълженията си ползвателите индивидуално ползване следва да 

поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, както и да спазват 

следните правила: 

  Да почистват пасищата от битови, строителни и др. отпадъци и да не допускат последващо 

замърсяване с такива отпадъци. 

  Да не разорават пасищата, да не променят предназначението им и да не ги използват за 

неземеделски нужди. 

  Да почистват постоянно пасищата от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и 

да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика); 

  В предоставените им пасища да извършват коситба веднъж годишно, съгласно Правилата за 

ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сърница. 

  Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 

растителност; 

 Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания; 

 Да извеждат и връщат животните „до” и „от” наетите пасища, и местата за водопой. 

 Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него, или да ангажират и 

изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка и не 

допускат навлизането на животните си в земеделски земи освен определените за тяхно 

ползване пасища; 

 Да не преотстъпват ползваните от тях пасища - общинска собственост на трети лица. 

 Да не допускат паленето на растителност и провеждат мероприятия за осигуряване на 

пожарна безопасност в пасищата. 

 Всички разходи за изпълнение на задълженията са за сметка на ползвателите или 

наемателите на пасищата. 

 


