Приложение №1
Съгласно §2з от ДР на ЗСПЗЗ „Животински единица“ (ЖЕ) по смисъла на ЗСПЗЗ е условна единица за приравняване на броя на различните
видове и категории животни, както следва:
- Един кон на 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над 2-годишна възраст се равняват на една животинска единица (1);
- Говедо или бивол на възраст от 6месеца до 2-гошна възраст се равняват на една животинска единица (1);
- Една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинската единица;
Норми: 15 дка/ЖЕ за имоти от първа до седма категория и до 30 дка/ЖЕ за имоти от осма до десета категория.
Годишен план за паша на територията на община Роман през стопанска 2021/2022 г.
№ Населено място
по землище
ред ЕКАТТЕ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Стояновци /ЕКАТТЕ 69554
Радовене, ЕКАТТЕ 61488
Марково равнище, ЕКАТТЕ 47322
Долна Бешовица ЕКАТТЕ 22023
Средни рът ЕКАТТЕ 68432
Струпец ЕКАТТЕ 69972
Хубавене ЕКАТТЕ 77493
Синьо бърдо ЕКАТТЕ 66576
Роман ЕКАТТЕ 62997
Курново ЕКАТТЕ 40693
Кунино ЕКАТТЕ 40645
Караш ЕКАТТЕ 36436
Камено поле ЕКАТТЕ 35910
Обща площ:

Общински пасища, мери
и ливади в /кв.м/

3 /4 + 5/
58 371
861 565
249 619
1 236 820
313 519
1810 675
1500 169
511 917
1553 984
1082 496
3401 921
469 466
6148 748
19 199 270

Площи за индивидуално ползване Площи за общо
по подадено в срок заявление и
ползване в
сключване на договор за наем в
/кв.м/
/кв.м
4
5
4 352
54 019
680 979
180 586
94 926
154 693
720 032
516 788
218 212
95 307
1488 141
322 534
1406 820
93 349
408 063
103 854
1289 045
264 939
1006 010
76 486
2645 384
756 537
452 397
17 069
5638 879
509 869
16 053 240
3 146 030

Изготвил:
Гл.експерт „ОС и Земеделие” инж.Виолета Димова

Приложение №1
Допълнителни разпоредби
§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)
§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)
§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Маломерни

имоти" по смисъла на чл. 24а, ал. 3 са имоти с площ до 10 дка.

§ 2в. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 - 2020 г.) По смисъла на този закон:

1. "Пасищни селскостопански животни" са:
а) едрите и дребните преживни селскостопански животни;
б) конете с официална идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на
правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент
за паспорт на еднокопитните животни) (ОВ, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с предназначение "за спорт".
2. "Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни
селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване пасища и мери.
§ 2г. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.)
§ 2д. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) По смисъла на този закон "общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни
земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.
§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за
предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на
данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината
договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.
(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.
(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

Приложение №1
§ 2ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) "Масив

за ползване" по смисъла на този закон е непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на
възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. При необходимост се взема
предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта.

§ 2з. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2014 г.) "Животинска единица" по смисъла на този закон е условна единица за приравняване на броя на различните видове
и категории животни, както следва:
1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

