
 

 

08-01-7/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен 

фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на 

чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 

2023/2024 година.  

Решение 

№ 893 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Определя общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване 

през стопанската 2023/2024 година в землищата на с. Безденица, с. Благово, с. Белотинци, с. 

Вирове, с. Войници, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, Долна 

Вереница, Долна Рикса, с. Липен, гр. Монтана, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Студено буче, 

община Монтана, съгласно Приложение 1 и дава съгласие да се предоставят за ползване по 

реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от 6 

(шест) стопански години при заплащане на годишна наемна цена по цени приети с решение 

№633 от протокол   №29/24.02.2022 г. 

2. Приема годишен план за паша в община Монтана за стопанската 2023/2024 г. 

(Приложение 2). 

3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на 

община Монтана за стопанската 2023/2024 г.  (Приложение 3). 

 4. Определя задълженията на община Монтана и на ползвателите за поддържането на 

пасищата, мерите и ливадите. (Приложение 4). 

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение. 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 42/26.01.2023 г. 

 На Общински съвет Монтана 


