
РЕШЕНИЕ  № 56 
03.12.2015 год. 

 
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, 

чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл. 38, ал. 1 и ал. 3, чл. 86, ал. 1, т. 8 от НРПУРОИ и Тарифа Приложение 1 към 
НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
І. Определя земеделска земя за отдаване под наем  от ОПФ, за срок от 5 /пет/ 

години, както следва: 
1.1. Имот № 054003 в местността „Кольова кория“, в землище Кози рог, с 

ЕКАТТЕ 37722, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на 
земята при неполивни условия – девета, с площ 1,736 дка /по т. 11 от Тарифата - 
началната наемна цена е 3,68 лв. за 1 дка/година/. За имота е съставен АОС № 
2178/15.07.2015 г. Начална тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.  

1.2. Имот № 055104 в местността „Колник“, в землище Кози рог, с ЕКАТТЕ 
37722, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на земята при 
неполивни условия – пета, с площ 6,274 дка /по т. 11 от Тарифата - началната наемна 
цена е 8,87 лв. за 1 дка/година/. За имота е съставен АОС № 2201/23.07.2015 г. Начална 
тръжна цена е в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/.  

1.3. Имот № 062054 в местността „Попрева ливада“, в землище Кози рог, с 
ЕКАТТЕ 37722, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при 
неполивни условия – пета, с площ 1,105 дка /по т. 11 от Тарифата - началната наемна 
цена е 8,87 лв. за 1 дка/година/. За имота е съставен АОС № 2202/23.07.2015 г. Начална 
тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /д есет лева/.  

1.4. Имот № 091036 в местността „Трапа-Армана“, в землище Кози рог, с 
ЕКАТТЕ 37722, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при 
неполивни условия – пета, с площ 1,380 дка /по т. 11 от Тарифата - началната наемна 
цена е 8,87 лв. за 1 дка/година/. За имота е съставен АОС № 2203/23.07.2015 г. Начална 
тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.  

1.5. Имот № 128045 в местността „Ахова кория“, в землище Кози рог, с ЕКАТТЕ 
37722, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни 
условия – шеста, с площ 0,500 дка /по т. 11 от Тарифата - началната наемна цена е 7,40 
лв. за 1 дка/година/. За имота е съставен АОС № 2212/27.07.2015 г. Начална тръжна 
цена е в размер на 5,00 лв. /пет лева/. 

ІІ. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална 
тръжна цена, съгласно т.I от настоящото решение, в едномесечен срок след изтичане 
срока на договора. 

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


