
РЕШЕНИЕ  № 84 
30.04.2015 год. 

 
Изменение и допълнение на Приложение 1 и Приложение 2 към Решение № 63 от 

26.03.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне на части от имоти – общинска собственост, 
засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово” на държавата 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 34, ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с с чл. 34а, ал. 5 от ЗДС и писмо вх. № РД-03-04-8#3/17.04.2015 г. от 
Агенция „Пътна инфраструктура”, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Изменя и допълва Приложение 1 към Решение № 63 от 26.03.2015 г. на 

Общински съвет Габрово, както следва: 
1.1. Изменя се ред 9 – поземлен имот 14218.254.92 с обща площ на имота 0,386 

дка, колона 3 
Било: засегната площ 0,062 дка, 
Става: засегната площ 0,078 дка; 
1.2. Изменя се ред 55 – поземлен имот 14218.525.73 с обща площ на имота 

12,236 дка, колона 3 
Било: засегната площ 0,064 дка,  
Става: засегната площ 1,232 дка; 
1.3. Допълва се таблицата с нов ред 66: поземлен имот 14218.521.89 с обща 

площ на имота 1,572 дка, засегната площ 0,240 дка; 
1.4. Допълва се таблицата с нов ред 67: поземлен имот 14218.520.50 с обща 

площ на имота 2,150 дка, засегната площ 2,150 дка; 
1.5. Изменя се ред 68 общо засегната площ  
Било: 31,405 дка,  
Става: 34,979 дка. 
2. Изменя и допълва Приложение 2 към Решение № 63 от 26.03.2015 г. на 

Общински съвет Габрово, както следва: 
2.1. Изменя се в ред 7 – поземлен имот 14218.254.90 с обща площ на имота 

2,475 дка, колона 3 
Било: засегната площ 0,307 дка, 
Става: засегната площ 0,323 дка; 
2.2. Изменя се в ред 9 – поземлен имот 14218.305.69 с обща площ на имота 

11,611 дка, колона 3 
Било: засегната площ 1,873 дка,  
Става: засегната площ 3,108 дка; 
2.3. Допълва се таблицата с нов ред 34 - поземлен имот 14218.520.48 с обща 

площ на имота 0,672 дка,  засегната площ 0,042 дка; 
2.4.  Изменя се ред 35 общо засегната площ  
Било: 30,961 дка, 
Става: 32,246 дка. 
3. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички процедури за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 



 
Приложения: 1. Приложение №1 /изменено и допълнено/ -  Имоти – публична  
         общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004  
         „Обход на град Габрово”; 
                         2. Приложение №2 /изменено и допълнено/ - Имоти – частна общинска  
          собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход на  
          град Габрово”. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ: :       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 


