
 
РЕШЕНИЕ № 17 

25.01.2018 год. 
 

Даване на съгласие за промяна на картата на възстановената собственост /КВС/ на 
землище с. Балани, ЕКАТТЕ 02347, общ. Габрово, като се нанесе контура на 

околовръстния полигон на селищно образувание БАЛАНИ-ЮГ, при което се промени 
видът територия на имоти с номера: 028061, 028062, и 028063 по КВС на землище 

Балани от „земеделска“ на „урбанизирана“ 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62/2010 г.), писмо 
с вх. № УТ-03-08-9/21.11.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. 
Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

Дава съгласие за промяна на картата на възстановената собственост /КВС/ на 
землище с. Балани, ЕКАТТЕ 02347, общ. Габрово, като се нанесе контура на 
околовръстния полигон на селищно образувание БАЛАНИ-ЮГ, при което се промени 
видът територия на имоти с номера: 028061, 028062, и 028063 по КВС на землище 
Балани от „земеделска“ на „урбанизирана“. 
 
Приложение: Писмо с вх. № УТ-03-08-9/21.11.2017 г. на Служба по геодезия,  
     картография и кадастър гр. Габрово 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                      /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
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