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„

Проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”

Работна среща
за обсъждане съдържанието на анализ на ситуацията в
община Годеч  по отношение на отдаване и ползване на

общински пасища, мери и ливади

04 февруари 2015 год., Годеч

1. Нормативна рамка за отдаване и ползване на
общинските пасища, мери и ливади

• Действаща нормативна рамка - ЗСПЗЗ; ППЗСПЗЗ;
Наредба № 8 от 26 април 2012г. за реда да
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Годеч; Годишни
планове за паша;

• Анализ на наличния общински поземлен фонд –
пасища, мери и ливади; регистрирани земеделски
производители в т.ч. животновъди;

• Прилагана практика към момента, в т.ч. регистър на
сключените договори – брой, вид и срок; обем наети и
ползвани общински пасища по землища; наблюдение
изпълнението условията на договорите от общината;

• ЗИД на ЗСПЗЗ и стъпки за неговото бъдещо прилагане;
• Изводи и препоръки.

Предложение на съдържание на
анализа
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2. Проучване на наличността на пасища, мери и
ливади в зони по Натура 2000 и тяхната ценност от
гл.т. на опазване на приоритетни видове.
• Анализ на земеползването към момента – брой

ползватели, пасища и др.
• Пасища и ливади в Натура 2000 – важност, видове,

количество, изисквания на заповедите за обявяване по
отношение на затревените площи, начин на ползване.
Общински пасища в Натура 2000 – по възможност
колко са в допустимия слой за директни плащания и
колко са извън него; ВПС?

• Бенефициенти по различните схеми, ползващи пасища
и ливади, в т.ч. по СЕПП, НР, АЕ, Натура 2000;

• Анализ на животновъдството – пасищни животни,
животновъдни обекти, регистрирани животновъди и др.

• Животновъди, стопанисващи пасища в общината, в
местата по Натура 2000 и в местата с ВПС.

Съдържание на анализа

3. Целево проучване в избрани райони за
връзката между пашата и състоянието на
биоразнообразието – кои общински
пасища от раздадените не могат да се
ползват за паша поради охрастеност.
• Пасища извън допустимия слой за

подпомагане, но
o В Натура 2000;
o Във ВПС
o Извън Натура 2000 и ВПС;

4. Изводи и препоръки.

Предложение на съдържание
на анализа
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Проектът „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Екип на СТЕП / Проекта

 Вяра Стефанова – Председател на УС на СТЕП и експерт
“Биоразнообразие”;

 Янка Казакова – Член на УС на СТЕП и проектен
ръководител;

 Мария Юнакова – Член на УС на СТЕП и координатор на
проекта;

 Евдокия Василева – Член на СТЕП и организатор
събития;

 Станимир Стойчев – Член на СТЕП и експерт
“Земеделие” и “Публичност и визуализация”;

 Мария Пенева – Член на СТЕП и координатор работа с
доброволци;

 Мира Милева – Член на СТЕП;
 Ива Цанкова - юрист по проекта;
 Стефан Стефанов – счетоводител по проекта.
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За връзка с нас:

Мобилен: (089) 56 36 47
E-mail: step_ngo@abv.bg

www.facebook.com/STEP.BULGARIA


