
 
РЕШЕНИЕ № 25 

22.02.2018 год. 
 

Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, 
собственост на Община Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
І. Определя и дава съгласие за предоставяне за общо ползване, за стопанската 

2018/2019 година на имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, „Пасище с 
храсти“ и „Естествена ливада“, със статут – публична общинска собственост, 
подробно описани по землища, съгласно Приложение 1, неразделна част от 
настоящото решение. 

 
ІІ. Определя и дава съгласие за предоставяне за индивидуално ползване, за 

стопанската 2018/2019 година на имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, 
„Пасище с храсти“ и „Естествена ливада“, със статут – публична общинска 
собственост, подробно описани по землища, съгласно Приложение 2, неразделна част 
от настоящото решение. 

 
ІІІ. Приема годишен план за паша в землищата на община Габрово 

Приложение 3. 
 
ІV. Приема задълженията на Община Габрово и ползвателите за поддържане на 

мери, пасища и ливади на територията на община Габрово Приложение 4. 
 
Приложение: 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Списък на имотите, на територията на община  
        Габрово, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, „Пасище с  
        храсти“ и „Естествена ливада“, със статут – публична общинска  
        собственост, размер и местоположение, за общо ползване, по  
        землища 

  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Списък на имотите, на територията на община  
      Габрово, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, „Пасище с 
      храсти“ и „Естествена ливада“, със статут – публична общинска  
      собственост, размер и местоположение, за индивидуално ползване, по  
      землища 
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Годишен план за паша в землищата на община  
      Габрово. 
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Задължения на Община Габрово и ползвателите  
      за поддържане на мери, пасища и ливади на територията на община  
      Габрово. 
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Справка по чл. 37м, ал.3 от ЗСПЗЗ - списък с  
      данни за земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната  
      информационна система на БАБХ и отглежданите от тях животни. 
 
 
 



6.  ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Ръководство за потребителя за получаване на  
      актуална информация за съществуващите земеделски земи и тяхното  
      състояние на територията на община Габрово. Картата на мерите,  
      пасищата и ливадите – общинска собственост, по физически блокове  
      е достъпна на адрес http://gis.gabrovo.bg/flexviewers/zem/, при  
      следване на ръководството 
       

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


