
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 117 
27.05.2021 год. 

 
Прeдоставяне на земеделски земи от ОПФ във връзка с писмо 

вх. № 02-01-19/22.01.2021 г. от Общинска служба по земеделие –Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 1 от 
ППЗСПЗЗ, във връзка с писмо вх. № 02-01-19/22.01.2021 г. от Общинска служба по 
земеделие – Габрово, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
1. Предоставя на Общинска служба по земеделие – Габрово следните имоти от 

Протоколно решение № 1/29.12.2008 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, 
одобрено със Заповед № РД-ЗА-54/30.12.2008 г. на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ – гр. Габрово: 

 
Землище Имот № Площ /дка/ 

ДРАГАНОВЦИ 290.7 0.456 
общо за землището  0.456 

ВРАНИЛОВЦИ 13.32 0.269 
19.170 0.223 
19.187 0.951 

общо за землището  1.443 
ПОПОВЦИ 31.30 0.327 

33.35 0.541 
70.63 0.984 

общо за землището  1.851 
ЛЕСИЧАРКА 19.44 1.531 

общо за землището  1.531 
 
 2. Да се отпишат от актовите книги на Община Габрово АОС № 
2236/11.08.2015 г., АОС № 2242/11.08.2015 г. и АОС № 2248/28.08.2015 г. съответно 
за ПИ 57675.31.30, ПИ 57675.33.35 и ПИ 57675.70.63 от землището на с. Поповци. 
  
 3. Да се отпишат от счетоводните книги: 

- ПИ 23159.290.7 с площ 0.456 дка, НТП – нива, в землището на с. Драгановци  
- ПИ 12168.13.32 с площ 0.269 дка, НТП – нива, в землището на с. Враниловци 
- ПИ 12168.19.170 с площ 0.223 дка, НТП – нива, в землището на с. Враниловци 
- ПИ 12168.19.187 с площ 0.951 дка, НТП – нива, в землището на с. Враниловци 
- ПИ 43339.19.44 с площ 1.531 дка, НТП – пасище, мера, в землището на с. 

Лесичарка 
 
 
 
 



4. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на т. 1 и т. 2, и в десетмесечен срок на т. 3. 
 
Приложение: Писмо вх. № 02-01-19/22.01.2021 г. от Общинска служба по земеделие –  
    Габрово  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


