
РЕШЕНИЕ  № 22 
03.12.2015 год. 

 
Извършване на допитване до населението за включване на населени места в състава 

на кметства 
               

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 от 
ЗАТУРБ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
І. Относно промяна на границите на кметство Гъбене: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Смиловци и Борското за присъединяването им към състава на 
кметство Гъбене. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Смиловци и Борското относно 
желанието им да бъдат присъединени към състава на кметство Гъбене.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Гъбене. 

ІІ. Относно промяна на границите на кметство Гергини: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Гарван, Николчовци и Пейовци за присъединяването им към 
състава на кметство Гергини. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Гарван, Николчовци и Пейовци 
относно желанието им да бъдат присъединени към състава на кметство Гергини.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Гергини. 

ІІІ. Относно промяна на границите на кметство Драгановци: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населено място Драгиевци за присъединяването им към състава на кметство 
Драгановци. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на с.Драгиевци относно желанието им да бъдат 
присъединени към състава на кметство Драгановци.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Драгановци. 

ІV. Относно промяна на границите на кметство Донино: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, 
Овощарци, Орловци и Спасовци за присъединяването им към състава на кметство 
Донино. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, 
Иванковци, Копчелиите, Овощарци, Орловци и Спасовци относно желанието им да 
бъдат присъединени към състава на кметство Донино.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Донино. 

V. Относно промяна на границите на кметство Жълтеш: 



1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 
населените места Драганчетата, Източник, Торбалъжите и Ясените за 
присъединяването им към състава на кметство Жълтеш. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Драганчетата, Източник, 
Торбалъжите и Ясените относно желанието им да бъдат присъединени към състава на 
кметство Жълтеш.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Жълтеш. 

VІ. Относно промяна на границите на кметство Музга: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Камещица и Пенковци за присъединяването им към състава на 
кметство Музга. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Камещица и Пенковци относно 
желанието им да бъдат присъединени към състава на кметство Музга.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Музга. 

VІІ. Относно промяна на границите на кметство Поповци: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Гледаци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Продановци, 
Рачевци, Чавеи и Янковци за присъединяването им към състава на кметство Поповци. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Гледаци, Дивеци, Мрахори, 
Пецовци, Прахали, Продановци, Рачевци, Чавеи и Янковци относно желанието им да 
бъдат присъединени към състава на кметство Поповци.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Поповци. 

VІІІ. Относно промяна на границите на кметство Чарково: 
1. Да се извърши допитване до населението чрез подписка на жителите на 

населените места Бойчета, Езерото, Поток и Червена Локва за присъединяването им 
към състава на кметство Чарково. 
 2. Възлага на кмета на Община Габрово в двумесечен срок да организира и 
извърши допитване до жителите на населените места Бойчета, Езерото, Поток и 
Червена Локва относно желанието им да бъдат присъединени към състава на кметство 
Чарково.  
 3. Утвърждава бланка за събиране на подписи на лицата желаещи населеното 
им място да се присъедини към кметство Чарково. 

 
Приложение: Бланка за събиране на подписка 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


