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ИНСТРУКТАЖ 
 

на земеделски стопани за предприемане на превантивни мерки за 
недопускане на пътнотранспортни произшествия по 
републиканската и общинската пътна мрежа в следствие на 
излизане на животни от общинските пасища, мери и ливади. 
Инструктажа се извършва във връзка с писмо на Държавна 
агенция ,,Безопасност на движението по пътищата”, 
регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх.     
№ 12-00-30 от 04.02.2021 г.  

 
 

1. Ежегодно с Решение на Общински съвет – гр. Годеч се 
определят площи от общинския поземлен фонд с начин 
на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо и 
индивидуално ползване.  

 
2. Съгласно разпоредбите на § 2д от Допълнителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи ,,общо” ползване е традиционна 
практика на жителите на населеното място с дребни 
земеделски стопанства за пасищно животновъдство 
върху обществените мери и пасища, включително чрез 
образуване на  едно или повече колективни стада.  

 
3. Излизането на животни или стада в обхвата на 

пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа 
да се осъществява чрез непрекъснато направляване на 
животните, така че да не създават пречки и опасности за 
движението, като не се оставят без надзор в обхвата на 
пътя.  

 



4. За достигане на животните или стадата до местата за 
паша и водопой да се ползват съществуващите прокари, 
горски и полски пътища. 

 
5. Наемателите на общински пасища, мери и ливади са  

длъжни да изпълняват задълженията си по сключените 
договори. 

 
6. Ползвателите на пасища, мери и ливади, отглеждащи 

селскостопански животни е необходимо да се 
съобразяват с Годишния план за паша и в частност с 
правилата за ползване на пасища, мери и ливади.  

 
7. Собствениците или ползвателите да осигурят охрана на 

стопанисваните от тях пасища, мери и ливади.  
 
8. Наемателите по сключени договори за отдаване под 

наем на общински пасища, мери и ливади, намиращи се 
в близост до пътищата от републиканската и общинска 
пътна мрежа да изграждат в имотите огради или 
електропастири. 

 
9. Животновъдните обекти е необходимо да разполагат с 

ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което 
не позволява свободен достъп на хора и 
неконтролируемо движение на диви и селскостопански 
животни. 

 
10. Водачите на пътни превозни средства с животинска 

тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да 
направляват животните, така че да не създават пречки 
и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор 
в обхвата на пътя. През тъмната част на денонощието 
водачите на пътни превозни средства с животинска тяга 
носят светлоотразителни жилетки.  

 
11. Съгласно чл. 8, т. 4 от Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната 



среда и общинската собственост на територията на 
община Годеч, приета от Общински съвет – Годеч: 
,,Който пуска животни извън животновъдния обект без 
придружител (собственник или гледач), освен когато 
животните се намират в оградени пасища, се наказва с 
глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с 
глоба от 500 до 1 000 лв. Когато нарушението е 
извършено от едноличен търговец или юридическо лице, 
се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 
3 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 5 000 
лв.” 

 
12.  Съгласно чл. 23, т. 1, т. 12 от Наредба № 4 от 22.05.2008 

г. за осигуряване на обществения ред, опазване на 
околната среда и общинската собственост на 
територията на община Годеч, приета от Общински 
съвет – Годеч: ,,Забранява се свободното пускане на 
селскостопански и други животни и птици по улиците, 
площадите, парковете и тревните площи в и извън 
населените места. Извеждането на животните на 
паша да става с придружител”. 

 
 
 
 
 
Провел инструктажа: 
Драгомир Георгиев 
Специалист ОМП в Община Годеч 


