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Приложение 2 

       О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А  
 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  
 

за паша за 2021 година 
 

 

Настоящият Годишен план за паша за 2020 г., се разработва на основание  чл. 37о, ал. 4, т. 1 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 17 от 1991 г, с 

изм. и доп.). 

 

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата и 

ливадите в населените места на територията на община Шабла при спазване на задължения на 

общината и на ползвателите за поддържането им. 

 

Целта на Годишния план е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на 

общинските мери, пасища и ливади от земеделските стопани или техни сдружения, както и да 

се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното 

положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

Мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла, които ще се отдадат през 

2021 година за ползване на правоимащите лица, са разпределени както следва: 

 

 Землище гр. Шабла – 1865.009 дка 

 Землище с. Дуранкулак – 838.459 дка 

 Землище с. Стаевци – 603.571 дка 

 Землище с. Крапец – 274.220 дка 

 Землище с. Ваклино – 578.935 дка 

 Землище с. Твърдица – 750.164 дка 

 Землище с. Божаново – 709.131 дка 

 Землище с. Граничар – 173.300 дка 

 Землище с. Захари Стояново – 649.236 дка 

 Землище с. Черноморци – 345.590 дка 

 Землище с. Смин – 715.762 дка 

 Землище с. Пролез – 220.276 дка 

 Землище с. Горичане – 813.320 дка 

 Землище с. Горун – 723.990 дка 

 Землище с. Тюленово – 305.795 дка 

 Землище с. Езерец – 150.151 дка 

 

За ползването на предостaвените им от общината мери, пасища и ливади земеделските 

производители могат да бъдат подпомагани чрез национални и външни източници на 

финансиране. 

 

За предоставянето и ползването на общинските мери, пасища и ливади се разписват 

задължения на общината и на ползвателите за поддържането им в добро земеделско и 



 2 

екологично състояние, съобразно Заповедта на МЗХ по чл. 42 от ЗПЗП. Задълженията се 

приемат ежегодно от Общински съвет – Шабла, съгласно чл. 37о, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ. 

 

Общинска администрация – Шабла, на основание чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ, изготвя списък с 

данни за земеделските производители, подали заявления за ползване на общинските мери, 

пасища и ливади и регистрираните от тях пасищни селскостопански животни, който се 

подписва и подпечатва от официалния ветеринарен лекар и служи като база при 

разпределянето на общинските мери, пасища и ливади на правоимащите лица. 

 

Настоящият Годишен план е приет с Решение № 197 по протокол № 27 от 31.03.2021 г. на 

Общински съвет – Шабла. 

 

 

 


