
РЕШЕНИЕ  № 177 
30.07.2015 год. 

 
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. 

Армените, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване 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. Определя 2 бр. /два броя/, земеделски земи за отдаване под наем от землище с. 

Армените /масив 029/, с обща площ 0,891 дка, с начална тръжна цена равна на сбора от 
началните цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 
10.00 лв. /десет лева/, със закръгление, за срок от 5 /пет/ години, описани в 
Приложение 1 /таблица 1.1/, към настоящото предложение. 

ІІ. Определя 2 бр. /два броя/, земеделски земи за отдаване под наем от землище 
с. Армените /масив 032/, с обща площ 9,254 дка, с начална тръжна цена равна на сбора 
от началните цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 
45.00 лв. /четиридесет и пет лева/, със закръгление, за срок от 5 /пет/ години, описани в 
Приложение 1 /таблица 1.2/, към настоящото предложение. 

ІІІ. Определя 3 бр. /три броя/, земеделски земи за отдаване под наем от землище 
с. Армените /масив 044/, с обща площ 5,300 дка, с начална тръжна цена равна на сбора 
от началните цени на имотите, по Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 
50.00 лв. /петдесет лева/, със закръгление, за срок от 5 /пет/ години, описани в 
Приложение 1 /таблица 1.3/, към настоящото предложение. 

ІV. 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 в землище Армените, описани в Приложение 1, таблици 1.1, 1.2 и 
1.3 към настоящото решение /анблок/, в двумесечен срок след влизане в сила на 
настоящото решение. 
 
Приложение: 1. Земеделски земи за отдаване под наем от землище Армените 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 


