
 
РЕШЕНИЕ № 248 

28.10.2021 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, чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и във 
връзка с параграф 27, ал. 2, т. 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-02-01-307 / 06.10.2021 г. 
от Общинска служба по земеделие Габрово и протокол № 1/29.12.2008 на комисия 
назначена с заповед № РД-ЗА-53 / 17.12.2008 на директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ - Габрово, както и на протокол от 08.10.2021 г. на комисия, определена 
със Заповед № 2098 / 24.08.2021 г. на Кмета на Община 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 на Директора на Областна дирекция 
,,Земеделие“ - гр. Габрово: 
 

1. 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 собственици 

Новообразуван 
имот № 

Площ 
(дка.) 

Новообразувани 
имоти по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 
(дка.) 

02347.21.48 
АОС 1065/29.11.1991 г. Решение № 64 / 

10.01.1993 г. 
02347.21.113 
02347.21.112 

2,300 
2,000 02347.21.114 5,604 

 
2. Землище Габрово 

 
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 

Новообразув
ан имот №| 

Площ 
(дка.) 

Новообразува
ни имоти по 

чл.19 от 
ЗСПЗЗ 

Площ 
(дка.) 

14218.83.20 
 

3046 / 25.02.1992 г. 
 

Решение № 4359 / 
09.04.2001 г. 

14218.83.20 
 

1,299 
 

- 
 

- 
 

 
 2. Да се отпише от актовите книги на Община Габрово АОС № 2443 от 
07.08.2018 г. поземлен имот с идентификационен номер 02347.21.48 и да се състави 
нов АОС за поземлен имот с идентификационен номер 02347.21.114. 
 3. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 
 



Приложение: 1. Копие от писмо с вх. № ОССД-02-01-307 от 06.10.2021 г. 
                        2. Копие от Протокол от 08.10.2021 г.  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


