
РЕШЕНИЕ № 190 
29.09.2022 год. 

 
Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание  

чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността  
и ползването на земеделските земи  

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във 
връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, писмо с вх. № ОССД-02-01-302 от 
22.08.2022 г. на ОСЗ – Габрово и Протокол от 08.09.2022 година на комисия, 
назначена със Заповед № 2098 от 24.08.2021 г. на Кмета на Община Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 Дава съгласие да се предоставят земи от Общинския поземлен фонд на 
Общинска служба по земеделие – Габрово за възстановяване на техните собственици, 
както следва: 
 1. В землището на с. Враниловци ПИ с идентификатор 12168.26.10 с площ 
2,574 дка, с вид територия - земеделска, с начин на трайно ползване – пасище,  
собственик на имота - Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 2. В землището на гр. Габрово  
 - ПИ с идентификатор 14218.12.8 с площ 0,700 дка, с вид територия - 
земеделска, с начин на трайно ползване – овощна градина, собственик на имота - 
Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 
 - ПИ с идентификатор 14218.11.508 с площ 1,924 дка, с вид територия - 
земеделска, с начин на трайно ползване – нива, собственик на имота - Земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ;  
 - ПИ с идентификатор 14218.14.507 с площ 1,000 дка, с вид територия - 
земеделска, с начин на трайно ползване – нива, собственик на имота - Земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ; 
 - За поземлен имот 14218.14.507 има сключен договор за наем № 192 от 
22.07.2020 г. и съставен АОС с № 73/29.01.2015 г. След влизане в сила на решението 
на Общински съвет и след приключване на стопанската година - 30.09.2022 г., 
договорът следва да се прекрати, а имотът да се деактува и отпише от актовите книги. 
 3. В землището на с. Поповци 
 - ПИ с проектен идентификатор 57675.78.429 с площ 1,043 дка, с вид територия 
- земеделска, с начин на трайно ползване – Ливада, собственик на имота - Земи по чл. 
19 от ЗСПЗЗ, новообразуван от ПИ 57675.78.101; 
 - ПИ с идентификатор 57675.78.8 с площ 1,219 дка, с вид територия - 
земеделска, с начин на трайно ползване – Ливада, собственик на имота - Земи по чл. 
19 от ЗСПЗЗ. 
 
Приложение: копие от преписка с вх. № ОССД-02-01-302/22.08.2022 г.  
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


