
РЕШЕНИЕ № 123 
28.05.2020 год. 

 
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци, за отдаване под наем, 

чрез публичен търг с явно наддаване /анблок/ по реда на глава VІ от НРПУРОИ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с 
чл. 38, ал. 1 и ал. 3, чл.86, ал.1, т.8 от НРПУРОИ и Тарифа Приложение 1 към 
НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
І. 1. Определя 2 бр. земеделски земи за отдаване под наем от ОПФ, от землище 

Мичковци, масив 49, за срок от 5 /пет/ години, описани в приложение 1, към 
настоящото предложение /анблок/, по начална тръжна цена равна на сбора на 
началните тръжни цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в 
размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/, със закръгление. 

2. Определя 6 бр. земеделски земи за отдаване под наем от ОПФ, от землище 
Мичковци, масив 64, за срок от 5 /пет/ години, описани в приложение 1, към 
настоящото предложение /анблок/, по начална тръжна цена равна на сбора на 
началните тръжни цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в 
размер на 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/, със закръгление. 

3. Определя 3 бр. земеделски земи за отдаване под наем от ОПФ, от землище 
Мичковци, масив 66, за срок от 5 /пет/ години, описани в приложение 1, към 
настоящото предложение /анблок/, по начална тръжна цена равна на сбора на 
началните тръжни цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в 
размер на 95,00 лв. /деветдесет и пет лева/, със закръгление. 

 
ІІ. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, за земеделски 
земи от земл. Мичковци, в тримесечен срок след влизане в сила на настоящото 
решение. 

 
Приложение: 1. Земеделски земи за отдаване под наем анблок в землище Мичковци 
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