
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 208 
27.10.2022 год. 

 
Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“,  

попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово,  
на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и писмо - 

искане с вх. № РД-05-01-189/17.10.2022 г. от Директора на ОД „Земеделие“ Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - „полски пътища“ и „напоителни 

канали“, попадащи в масивите за ползване на определените ползватели, с начин на 
трайно ползване - „Обработваеми земи“ и „Трайни насаждения“, с изключение на 
имоти посочени в Приложение № 2 и Приложение № 3, за стопанската 2022-2023 
година, по цена равна на средното годишно рентно плащане за съответното землище 
/Приложение 4/. Имотите и ползвателите, са съгласно списък на имотите от 
общинския поземлен фонд по землища, предоставен от ОД „Земеделие“ Габрово – 
Приложения № 1. 

2. Дава съгласие за предоставяне на имотите - „полски пътища“ и „напоителни 
канали“, попадащи в масивите за ползване на определените ползватели, с начин на 
трайно ползване - „Обработваеми земи“ с коригирана - намалена площ, за стопанската 
2022-2023 година, по цена равна на средното годишно рентно плащане за съответното 
землище. Имотите и ползвателите са съгласно списък на имотите от общинския 
поземлен фонд по землища – Приложения № 2. 

3. Отказва да предостави по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имоти - полски 
пътища, публична общинска собственост, представляващи поземлени имоти с 
идентификатори съгласно Приложения № 3 поради изпълнение на проект от 
първостепенно значение „Водоснабдяване на група села на територията на община 
Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, 
Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и 
Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ и засягане на имоти 
„полски пътища“ от строително-монтажните работи. 

4. Възлага на Кмета на Община Габрово, в 7-дневен срок от влизане в сила на 
решението, да издаде заповед, с която да обяви едномесечен срок за внасяне на 
определените на ползвателите суми, да уведоми Директора на ОД „Земеделие“ 
Габрово, за настоящото решение, както и да сключи договори с определените 
ползватели при спазване изискванията на чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от ЗСПЗЗ. 
 
Приложение: 1. Копие от писмо вх. № РД-05-01-189/17.10.2022 г. от Директора на ОД 
       „Земеделие“ Габрово; 
    2. Списък на имотите от Общински поземлен фонд по землища, с начин  
        на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“,  
        попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели –  
        Приложения № 1; 
 



    3. Списък на имотите от Общински поземлен фонд по землища, с начин  
        на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“,  
        попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели с  
        коригирана - намалена площ – Приложения № 2; 
       4. Списък на имотите от Общински поземлен фонд по землища, с начин  
        на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“,  
        попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели, които  
        се отказва да бъдат предоставени – Приложения № 3;    
    5. Стойност на средното годишно рентно плащане за землищата в  
        община Габрово за 2021 г., одобрена от Директора на ОД 
         „Земеделие“ Габрово от 13.01.2022 г., предоставена от Областна  
        дирекция „Земеделие“ – Габрово – Приложение № 4. 

 
 

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


