РЕШЕНИЕ № 122
28.05.2020 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-02-01-65/13.03.2020 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 13.05.2020 г. на комисия, определена със заповеди 693/13.04.2016 г.
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 Козирог
Данни от
протокол
1
имот по
чл. 19
ЗСПЗЗ

Данни за собственика

Пр. Вх. №

№ на решение
по чл.18ж, ал.1
от ППЗСПЗЗ

Новообразу
ван имот №|

Площ
дка

37722.55.
92

К252/11.02.1992г.

Решение №3970/
01.06.1999г.

37722.55.153
37722.55.154
37722.55.155
37722.68.170
37722.68.171
37722.98.25

1,000
1,538
3,800
2,000
2,034
0,698

37722.68.
4
37722.98.
25

К341/06.03.1992г.

Остатък

Решение №3970/
01.06.1999г.

Новообразу
вани имоти
по чл.19 от
ЗСПЗЗ

Площ
дка

-

-

-

-

2. Землище Гачевци
Данни от
протокол
1
имот по
чл. 19 №

Данни за собственика

Остатък

Пр. Вх. №

№ на решение
по чл.18ж, ал.1
от ППЗСПЗЗ

Новообразу
ван имот №|

Площ
дка

14218.261
.90
14218.260
.31
14218.260
.12

767/08.11.1991г.

Решение №4402/
07.06.2001г.

14218.261.121

0,407

14218.260.63

1,000

14218.260.62 1,003

14218.260.64

1,071

14218.260.12 3,376

Новообразу
вани имоти
по чл.19 от
ЗСПЗЗ
14218.261.
122

Площ
дка

0,643

2. Предлага се на Общинска служба земеделие – Габрово, да изготви нова
скица – проект на поземлен имот 14218.260.11, като имота следва да се раздели по
друг начин, за да има достъп до новообразуваните имоти 14218.260.60 и 14218.260.61.
Приложение: Копие от Протокол от 13.05.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/
/инж. К. Кунев/

/п/
/Р. Русева/

