
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №536 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на земеделието в Общината, опазване на  

                       земеделските имоти и произведената продукция. 

 

 

Общински съвет – Брацигово, на основание Предложение на Васил Михайлов 

Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, становищата на комисиите и станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема информацията за състоянието на земеделието в Общината, опазване на 

земеделските имоти и произведената продукция, съгласно Приложение І.  

 

2. Възлага на Кмета на община Брацигово до предприеме действия по изготвянето на 

планове по § 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 
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                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение І към Решение№536/24.04.2014 год. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за състоянието на земеделието в Общината, опазване на земеделските имоти и 

произведената продукция 

І. Състоянието на земеделието в Общината 

          Община Брацигово е селски район , който е силно зависим от земеделието 

и животновъдството като източник на доходи и заетост.Потенциалите за 

развитие на селското стопанство на територията на Общината се определя от 

множество фактори , голяма част от които са ограничителни. Земеделските земи 

в планинската част са предимно разпокъсани и маломерни, труднодостъпни и с 

големи наклони. 

     Късните слани и ранните мразове не позволяват отглеждането на ранни и 

късни зеленчуци. Климатът е добра предпоставка за развитието на овощните 

градини,зърнено – житни култури, ягодови насаждения , естествени ливади и 

пасища.Наличните ресурси за развитие на земеделието са достатъчни за 

осигуряване на допълнителна заетост и доходи на местното население. 

              Седемдесет и осем хиляди декара е стопанисваната  земя на територията на 

общината ,от която в момента продължава да се обработва едва една трета,  заедно с 

ливадите за паша.  

            През тази отчетна година площите , засети със зърнено – житни култури бележат 

ръст спрямо 2012 година.  Декарите , засети с житни култури са вече над 5000 дка-. 

Отглеждат се основно пшеница,царевица, ечемик и ръж.,  Над 400  декара бяха 

площите с царевица, очакванията за тази година са те да растат.С най-голям 

относителен дял са реколтираните площи на картофите - над, 5000  дка.,Хиляда и 

седемстотин  дка са трайните насаждения.,остават  непроменени  декарите с лозя 120 

дка Увеличават се площите с царевица, поради постоянния растящ брой на животните в 

село Исперихово и село Бяга..Наред с традиционно отглежданите плодове и зеленчуци 

/ябълки, картофи, зеле,праз и др. / се запазват и площите с оранжерийно 

производство.През 2013 година нямаме създадени нови  трайни 

насаждения.Мнозинството от селските домакинства се занимават с отглеждането на 

зеленчук в малки количества , само за собствена консумация , но това производство 

може да се разглежда не само като продукт за самозадоволяване, а и на паричен 

доход..В производството на зеленчуци са налице редица проблеми  като липса на добра 

организация на производството / все още ниско технологично ниво , производство с 

големи разходи, високи цени на семена , минерални торове, продукти за растителна 

защита , проливна вода , липсата на механизация , и използването на човешки труд при 

прибиране на реколтата,липса на търговски договорености между търговци за 

реализацията на готовата продукция , ниски изкупни цени на готовата продукция, 

понякога незадоволително качество на зеленчуците, липса на работна ръка за 

производството .Този проблем , заедно с неблагоприятните климатични условия през 

вегетацията на зеленчуците / градушки , проливни дъждове и наводнения , ранни 



есенни слани / са причина от една страна за намаление на площите , засети със 

зеленчуци и от друга за спад в производството  през последните няколко години. 

               Потенциал в картофопроизводството отново виждаме в село Равногор. 

Стигнали незавидните 3500 декара жителите на селото  отново мислят как да увеличат 

декарите с картофи , закупуват техника .През 2013 година се увеличиха и площите в 

селищата от полски тип – Исперихово ,Бяга и Козарско. 

               Все още слабостите в земеделието, изтъкнати като такива в информацията през 

2011,2012 година остават. Производството е монокултурно, много от стопаните не 

разполагат със собствена техника, а ползват механизирани услуги, добивите са ниски , 

с изключение на тези в розопроизводството и картофопроизводството, не се създават 

организации на производители в отделните браншове.Собствениците на земя, дали 

земите си в кооперация са заинтересовани единствено от краткосрочните резултати и от 

ежегодния размер на средствата за икономическа реализация на собствеността чрез 

рента или дивиденти. Много от собствениците ползват собствени семена за 

производство , поради високите търговски цени на сертифицираните семена от тези 

култури.Европейският съюз предоставя възможности на земеделските стопани по 

различни програми, хората се научиха да ги ползват , но това не е достатъчно. 

             Стопанствата с различен размер имат различен профил.Около две трети от 

малките земеделски стопанства отглеждат главно зеленчуци – домати , лук , 

картофи.Средните по размер стопанства отглеждат зърнени и технически култури. 

През настоящата 2013 година се увеличиха реколтираните площи при орехите , 

лешниците и сливите.Висок е относителният дял на площите с естествената тревна 

растителност, естествени ливади и пасища. 

              Внимание трябва да се обърне на трудовата миграция от селата към по-

големите градове.  

               Субсидиите за произведено количество земеделски продукти са заменени 

почти изцяло от директни плащания за фермерите , национални доплащания към 

директните плащания и специфично подпомагане. Основната цел на директните 

плащания е подкрепа на доходите на земеделските стопани.Директните плащания 

допринасят за запазване и стабилизиране на земеделското производство и имат важна 

роля за противодействие при природно – климатични и икономически кризи. Макар и 

косвено , те оказват положително влияние върху инвестиционната активност в 

земеделието , а оттам и върху конкурентността и жизнеността на земеделското 

стопанство. 

               През 2013 година продължават процесите на преструкториране и 

модернизиране на животновъдството, задълбочаване на специализацията и 

концентрацията на производството.През годината се наблюдава окрупняване на 

фермите в преживното животновъдство като броят на стопанствата , отглеждащи до 9 

броя животни / говеда,кози / намалява , а този на стопанствата с 10 и повече животни 

нараства.Наблюдава се ръст в броя на овцете , а броят на козите намалява. 

 Общото количество добитък не е концентриран в големи животновъдни ферми и 

комплекси, а се намира предимно в семейни ферми. Прави впечатление по-широкото 

развитие на животновъдството, особено в село Исперихово . Тук има , както крупни 

семейни ферми с крави и овце така и не малък брой животновъди, които отглеждат 

животни за изхранване на семействата си.Вече седем  са говедовъдните обекти в село 

Исперихово и пет  стадата с овце.Завишават се бройките на овцете в село Исперихово,а  



за Общината, за отчетния период те са нараснали с още 1000 бройки.  В Брацигово 

съществуват две стада  овце с над 700 броя животни,в в Бяга две стада овце с над 300 

броя животни, както и в Розово едно стадо овце с над 300 броя животни.,друго с над 50 

животни В село Равногор животновъдството е силно западнало , една говедовъдна 

ферма и единични бройки животни.През изтеклия период продължи работата по 

идентификацията на конете , по запазването и развитието на генетичните ресурси в 

коневъдството. През 2013 година за развитие на коневъдството и запазване на 

застрашените от изчезване национални породи бе предоставена целенасочена държавна 

помощ чрез мярката „Агроекология” от Програмата за развитие на селските райони .  

                Все още липсват достатъчно инвестиции за този вид дейност, ниски са 

изкупните цени за животинската продукция, която при нас е с висока себестойност.Но 

все повече и повече животновъди търсят директната подкрепа по схемата за единно 

плащане и по екологичните програми , пари отпуснати от ЕС.                         През 2013 

година продължи координацията по спазване на зоохигиенните и 

ветеринаромедицински изисквания при отглеждането на селскостопански животни в 

животновъдни ферми.   

              В Общината има подходящи условия и наличие на човешки ресурси за 

развитие на билкопроизводството, маслодайната роза, пчеларството.Прогресивно с 

годините се увеличиха площите с маслодайна роза, които достигнаха  над 650 дка, 

засаждат се нови площи в Брацигово и Бяга. За Брацигово те са 420ат дка, с Бяга 230 

дка, Козарско и Исперихово 25 дка, Розово 12 дка. Тази година добивите бяха 

добри,цените удовлетворяващи и това възроди надеждата у розопроизводителите 

Основен фактор за отглеждане на маслодайната роза в Общината е високата и 

рентабилност.Извеждането на маслодайната роза като доходоносна култура е логично и 

естествено за тези, които се занимават с нейното производство, което попада към така 

наречените „ пазарни „ аграрни дейности”, чиято продукция не се консумира пряко от 

своите производители.  и не беше решен въпроса с преработката на розовия цвят на 

местно ниво. 

Потенциалът за производство на селскостопански продукти в Община Брацигово не 

може да се реализира пълноценно поради раздробеността на земеделската земя, 

разрушаване на по-голямата част от поливното земеделие,възрастовият състав на 

заетите в земеделието , липсата на браншови организации в земеделието на местно 

ниво и др.Необходимо е да се повиши ефективността на производството и на  

екологично чисти продукти, да се инвестира в професионалното обучение на 

земеделските производители, развитие и подобряване на инфраструктурата,свързана 

със селското стопанство. 

    Дейностите по опазване на земеделските земи са свързани със запазване и 

възстановяване  качеството на земеделските земи , извършване на реколтивационни 

мероприятия и прилагане на стриктен контрол при промяна предназначението на 

земите за реализиране на различни инвестиционни намерения.  

       Земеделските производители ще имат сигурност и по- високи доходи благодарение 

на: 

• Гарантирано изкупуване на произведените от тях земеделски продукти 

чрез дългосрочно договориране по вид, количество, качество и цена. 

• Обслужване със селскостопанска техника, когато тя липсва. 

• Доставка на торове , пестициди, концентриран фураж на достъпни цени с 

разсрочено плащане. 

• Обучение и информация с цел приравняване на земеделското 

производство към европейските стандарти, повишаване на 



производителността  и въвеждане на система за управление на 

качеството. 

• Подпомагане и стимулиране за създаване на сдружения на производител. 

• Подпомагане и улесняване за получаване на субсидиите. 

• Пълноценна обработка и съхраняване на най-важния ресурс – земята. 

      Един от проблемите за развитието на земеделието в Община Брацигово е 

неизработване на планове на земи , попадащи  по параграф 4 от ЗСПЗЗ,около 

800 декара.  

        В състояние на икономическа криза биологичното земеделие е един от малкото 

сектори , които се развиват с бързи темпове и регистрират значителен 

растеж.Въпросът за здравословното хранене и устойчиво използване на 

природните ресурси занимава все по-големи групи от хора у нас. 

 

ІІ.Опазване на земеделските земи и произведената продукция 
      Кметът на Община Брацигово , пряко или чрез упълномощени от него длъжностни лица 

осъществява цялата организация, ръководство и контрол по опазване на полските 

имоти и произведената селскостопанска продукция на територията на Общината. 

Кметовете на кметства организират,ръководят и контролират полската охрана на 

територията на кметството и като упълномощени от кмета на общината лица налагат 

административни наказания.Установяването и присъждането на обезщетение за 

причинени вреди на полските имоти и селскостопанска продукция става по реда на 

Закона за опазване на селскостопанското имущество и Правилника за приложението 

му. Кметовете на кметства определят длъжностните лица , които ще изпълняват 

функциите на полска охрана за съответното землище , а за град Брацигово всяка година 

се назначават двама души , сезонно ,със задача – опазване на селскостопанското 

имущество и произведената продукция. Финансирането  на полската охрана е изцяло за 

сметка на общинския бюджет. Добитък ,пуснат в селскостопански земи , в нарушение 

на законовите разпоредби или без придружител се задържа от органите на полската 

охрана в определена за целта от кмета на общината място. 

        Всички усилия на Изпълнителната власт са в посока да не  се допуска унищожаване , 

разпиляване , повреда, кражба и присвояване на селскостопанска продукция, както и 

това земеделието да се превърне от поминък за лично потребление и биологично 

оцеляване в доходен агробизнес.  

 

 


