
РЕШЕНИЕ № 45 
27.02.2020 год. 

 
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за 

възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия 
назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция 

„Земеделие“ - Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, алинея 2, 
точка 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. № ОССД-02-01-46/14.03.2019 г. от Общинска служба по 
земеделие Габрово и протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № 
РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово, както 
и на протокол от 05.02.2020 г. на комисия, определена със заповеди 693/13.04.2016г. и 
1675/22.08.2016 г. на Кмета на Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Предоставя на Общинска служба по земеделие Габрово, следните имоти: 

1. Землище Габрово 
Данни от 
протокол 1 

Данни  за собственика Остатък 

имот по чл. 
19 ЗСПЗЗ 

Пр. Вх. №  № на решение по 
чл.18ж, ал.1 от 
ППЗСПЗЗ 
Док. за собственост 

Новообразуван 
имот №| 

Площ 
дка 

Новообразу
вани имоти 
по чл.19 от 
ЗСПЗЗ 

Площ 
дка 

14218.16.27 
14218.16.30 
14218.25.4 
14218.16.1 
14218.69.14 
(14218.69.539 
по КККР) 

В1043/29.01.1992г. 3104/04.12.1996г. 14218.16.27 
14218.16.30 
14218.25.4 
14218.16.1 
14218.69.541 
14218.69.542 
14218.69.543 

0,926 
1,484 
2,148 
0,596 
3,198 
3,700 
5,000 

            - 
            - 
            - 
            - 
            - 
            - 
            - 

0,908 
1,248 

 
За имот № 14218.16.1 има съставен АОС № 2231/30.06.2015 г. и след 

решението  на Общински съвет имота следва да се деактува. 
За имот № 14218.69.14 има съставен АОС № 2017/02.02.2015 г. С решение № 

205 от 27.08.2015 г. на Общински съвет – Габрово се възстановяват 4,900 дка от имота 
и остава имот № 14218.69.539 с площ 11,897 дка. След решението на Общински съвет 
– Габрово, възстановената част от имота следва да се деактува. 
 
Приложение: Копие от  Протокол от 05.02.2020г. 
 

 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 

 


