
РЕШЕНИЕ № 64 
28.04.2022 год. 

 
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за 

възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г. 
 

 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-02-01-95/18.03.2022 г. от Общинска служба по 
земеделие Габрово и Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № 
№ РД-ЗА-53/17.12.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово, 
както и на протокол от 13.04.2022 г. на комисия, определена със Заповед № 
2098/24.08.2021 г. на Кмета на Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Землище Армените 
 

Данни от 
протокол 1 

Имот по чл. 19 
ЗСПЗЗ 

Данни  за собственика Остатък 

Пр. Вх. № 

№ на решение по 
чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ/ 
Док. за 

собственици 

Новообразуван 
имот №| 

Площ 
(дка.) 

Новообразувани 
имоти по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 
(дка.) 

00638.43.1 В1494/16.03.1992 г. Решение № 
2113/30.08.1995 г. 00638.43.1 0,612 - - 

 
Поземлен имот 00638.43.1 в землището на с. Армените не може да бъде 

възстановен, тъй като през имота преминава дере, което не е отразено в КККР. 
 

2. Землище Баланите 
 

Данни от 
протокол 1 

Имот по чл. 19 
ЗСПЗЗ 

Данни  за собственика Остатък 

Пр. Вх. № 

№ на решение по 
чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ/  
Док. за 

собственост 

Новообразуван 
имот №| 

Площ 
(дка.) 

Новообразувани 
имоти по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 
(дка.) 

02347.9.10 
02347.21.11 2181/05.02.1992 г. Решение № 

4746/19.05.2004 г. 

02347.9.17 
02347.9.18 

02347.21.115 

1,800 
1,000 
0,539 

- 
02347.9.19  

02347.21.116 

- 
9,841 
1,014 

 
Поземлен имот 02347.9.10 не може да бъде възстановен като земеделска земя, 

тъй като частта, в която ще попадат новообразуваните имоти 02347.9.17 и 02347.9.18 
е инвентаризирана като горска територия в отдел 148, подотдел ,,д“, отразена в 
лесоустройството на КККР. 

 
Поземлен имот 02347.21.115 може да бъде възстановен. 

 
 
 
 



 
3. Землище Кметовци 

 

Данни от 
протокол 1 

Имот по чл. 19 
ЗСПЗЗ 

Данни  за собственика Остатък 

Пр. Вх. № 

№ на решение по 
чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ/  
Док. за 

собственост 

Новообразуван 
имот №| 

Площ 
(дка.) 

Новообразувани 
имоти по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 
(дка.) 

37352.63.3  Ь1020/20.02.1992 г. 
Решение № 

2256/18.12.19995 
г. 

37352.63.11 
37352.63.12 

0,570 
0,630 

- 
- 

- 
- 

 
Поземлените имоти 37352.63.11 и 37352.63.12 да бъдат възстановени, като 

следва да се отпише АОС с № 1893 от 22.10.2014 г. за имот 37352.63.3. 
 
Приложение: 3 бр. преписки, съдържащи скици - проекти от извършени технически  
    дейности, решения по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и др. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


