ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
АОС, съставени след 01.11.2005 г.
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1. Терен - парково оформление "Етър" - имоти с №№
314/триста и четиринадесет/, 321/тристадвадесет и едно/ и
322/триста двадесет и две/ по кадастрален план на
гр.Габрово за района на комплекса, с площ от 25 519.70
кв.м./двадесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет,
кв.м. и 70 кв.дм./
Данъчна оценка - 96 974.90 лв. /деветдесет и шест хиляди
деветстотин седемдесет и четири лева и деветдесет
стотинки/.
2. Тоалетна - южен вход на 1 /един/ етаж, ЗП - 47.12 кв.м.
/четиридесет и седем кв.м. и дванадесет кв.дм./, ПМ,
построена 1986 г.
Данъчна оценка - 1 595.50 лв./хиляда петстотин
деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/.
3. Портиерна - южен вход, на 1 /един/ етаж, ЗП - 16.56
кв.м./шестнадесет кв.м. и петдесег и шест кв.дм./, ПМ,
построена 1980 г.
Данъчна оценка - 514.70 лв. /петстотин и четиринадесет
лема и седемдесет стотинки/
4. Сайвант за дърва към възрожденска механа, на 1/един/
етаж, ЗП - 16.80 кв.м./шестнадесет кв.м. и осемдесет
кв.дм./, М, построен 1969 г.
Данъчна оценка - 421.90 лв./четиристотин двадесет и един
лева и деветдесет стотинки/
5. Сайвант-огнище до възрожденска механа, на 1 /един/
етаж, ЗП - 48.00 /четиридесет и осем/ кв.м., М, построен
1966 г.
Данъчна оценка - 782.00/седемстотин осемдесет и два/
лева.
6. Битова възрожденска механа, на 2 /два/ етажа, ЗП 88.10/осемдесет и осем кв.м. и десет кв.дм/ кв.м., ПМ,
построена 1966 г.
Данъчна оценка - 10 721.90/десет хиляди седемстотин
двадесет и един лева и деветдесет стотинки/лева.
7. Тоалетна към възрожденска механа, на 1/един/ етаж, ЗП
- 32.50/тридесет и два кв.м. и петдесет кв.дм./ кв.м., ПМ,
построена 1966 г.
Данъчна оценка - 1 738.10/хиляда седемстотин тридесет и
осем лева и десет стотинки/ лева.
8. Къща - екскурзоводи, на 1/един/ етаж, ЗП 12.00/дванадесет/ кв.м., ПМ, построена 1966 г.
Данъчна оценка - 488.80/четиристотин осемдесет и осем
лева и осемдесет стотинки/ лева.
9. Ножарска работилница, на 1/един/ етаж, ЗП 38.54/тридесет и осем кв.м. и петдесет и четири кв.дм./
кв.м., ПМ, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 1 545.00/хиляда петстотин четиридесет и
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пет/ лева
10. Механично точило, на 1/един/ етаж, ЗП - 7.70/седем
кв.м. и седемдесет кв.дм./ кв.м., М, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 172.90 /сто седемдесет и два лева и
деветдесет стотинки/ лева.
11. Тепавица, на 1/един/ етаж, ЗП - 56.68/петдесет и шест
кв.м. и шестдесет и осем кв.дм./ кв.м., М, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 2 272.20/две хиляди двеста седемдесет и
два лева и двадесет стотинки/ лева.
12. Воденица - караджейка, на 1/един/ етаж, ЗП 24.48/двадесет и четири кв.м. и четиридесет и осем кв.дм./
кв.м., М, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 981.40/деветстотин осемдесет и един
лева и четиридесет стотинки/ лева.
13. Къща - портиерна, на 1/един/ етаж, ЗП 16.40/шестнадесет кв.м. и четиридесет ксв.дм./ кв.м., ПМ,
построена 1969 г.
Данъчна оценка - 456.30/четиристотин петдесет и шест
лева и тридесет стотинки/ лева.
14.Струг за гаванки, на 1/един/ етаж, ЗП - 12.71/дванадесет
кв.м. и седемдесет и един кв.дм./ кв.м., М, построен 1964 г.
Данъчна оценка - 305.70/триста и пет лева и седемдесет
стотинки/лева.
15. Часовникова кула, ЗП - 17.64/седемнадесет кв.м. и
шестдесет и четири кв.дм./, М, построена 1976 г.
Данъчна оценка - 784.50/седемстотин осемдесет и четири
лева и петдесет стотинки/ лева.
16.Сайвант за дърва, на 1/един/ етаж, ЗП - 27.20/двадесет
и седем кв.м. и двадесет кв.дм./кв.м., М, построен 1984 г.
Данъчна оценка - 774.60/седемстотин седемдесет и четири
лева и шестдесет стотинки/ лева.
17. Навес - музеен /за селскостопански инвентар/, на
1/един/ етаж, ЗП - 80.00/осемдесет/ лева, М, построен 1969
г.
Данъчна оценка - 2 008.90/две хиляди и осем лева и
деветдесет стотинки/ лева.
18. Сакова къща, на 2/два/ етажа, ЗП - 70.00/седемдесет/
кв.м., ПМ, построена 1970 г.
Данъчна оценка - 4 458.20/четири хиляди четиристотин
петдесет и осем лева и двадесет сотинки/.
19. Пристройка към къща-фурна /симидчийска
работилница/, на 1/един/ етаж, ЗП - 24.00/двадесет и
четири/ кв.м., ПМ, построена 1970 г.
Данъчна оценка - 660.70/шестстотин и шестдесет лева и
седемдесет стотинки/.
20. Къща-фурна /симидчийска работилница/, на 2/два/
етажа, ЗП- 46.30/четиридесет и шест кв.м. и тридесет
кв.дм./, ПМ, построена 1970 г.
Данъчна оценка - 2 720.00 /две хиляди седемстотин и
двадесет/ лева.
21. Къща - папукчийска и мутафчийска работилница, на
2/два/ етажа, ЗП - 54.60/петдесет четири кв.м. и шестдесет
кв.дм./, ПМ, построена 1970 г.
Данъчна оценка - 3 063.50/три хиляди шестдесет и три
лева и петдесет стотинки/.
22. Къща - шекерджийска /кафене с шекерджийница/, на
2/два/ етажа, ЗП - 45.28 /четиридесет и пет кв.м. и
двадесет и осем кв.дм./, ПМ, построена 1969 г.
Данъчна оценка - 2 162.50/две хиляди сто шестдесет и два
лева и петдесет стотинки/.
23. Къща - бакърджийска работилница, на 2/два/ етажа, ЗП
- 65.60 /шистдесет и пет кв.м. и шестдесет кв.дм./, ПМ,
построена 1968 г.

Данъчна оценка - 3 825.30 /три хиляди осемстотин
двадесет и пет лева и тридесет стотинки/.
24. Къща - куюмджийска работилница, на 2/два/ етажа, ЗП 26.75 /двадесет и шест кв.м. и седемдесет и пет кв.дм./,
ПМ, построена 1968 г.
Данъчна оценка - 1 569.30 /хиляда петстотин шестдесет и
девет лева и тридесет стотинки/.
25. Къща - гранчарска работилница, на 2/два/ етажа, ЗП 38.50 /тридесет и осем кв.м. и петдесет кв.дм./, ПМ,
построена 1968 г.
Данъчна оценка - 2 208.60 /две хиляди двеста и осем лева
и шестдесет стотинки/.
26. Къща - табахна, на 2/два/ етажа, ЗП - 51.00 /петдесет и
еден/ кв.м., ПМ, построена 1968 г.
Данъчна оценка - 2 207.50 /две хиляди двеста и седем
лева и петдесет стотинки/.
27. Тоалетни към табахна, на 1/един/ етаж, ЗП 15.40/петнадесет кв.м. и четиридесет кв.дм./, М, построена
1984 г.
Данъчна оценка - 539.60 /петстотин тридесет и девет лева
и петдесет стотинки/.
28. Къща - бояджийска работилница, на 1 /един/ етаж, ЗП 41.60/четиридесет и един кв.м. и шестдесет кв.дм./, М,
построена 1965 г.
Данъчна оценка - 1 678.80 /хиляда шестстотин седемдесет
и осем лева и осемдесет стотинки/.
29. Къща - гайтанджийска одая, на 2 /два/ етажа, ЗП - 26.00
/двадесет и шест/ кв.м., ПМ, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 1 266.90 /хиляда двеста шестдесет и
шест лева и деветдесет стотинки/.
30. Воденица долапкиня, на 1/един/ етаж, ЗП - 16.00
/шестнадесет/ кв.м., М, построена 1964 г.
Данъчна оценка - 641.40 /шестстотин четиридесет и един
лева и четиридесет стотинки/.
31. Сайвант за струговане на бъклици, на 1/един/ етаж, ЗП
- 12.00 /дванадесет/ кв.м., М, построен 1965 г.
Данъчна оценка - 484.30/четиристотин осемдесет и четири
лева и тридесет стотинки/.
32. Дъскорезница, на 1 /един/ етаж, ЗП - 21.00/двадесет и
един/ кв.м., ПН, построена 1966 г.
Данъчна оценка - 293.90 /двеста деветдесет и три лева и
деветдесет стотинки/.
33. Къща - билетопродавница на северен вход, 1/един/
етаж, ЗП - 20.25 /двадесет кв.м. и двадесет и пет кв.дм./,
ПМ, построена 1988 г.
Данъчна оценка - 698.00 /шестстотин деветдесет и осем/
лева.
34. Къща - коларска работилница, на 2/два/ етажа, ЗП 54.00 /петдесет и четири/ кв.м., ПМ, построена 1972 г.
Данъчна оценка - 2 732.20 /две хиляди седемстотин
тридесет и два лева и двадесет стотинки/.
35. Сайвант към коларска работилница, 1/един/ етаж, ЗП 16.50 /шестнадесет кв.м. и петдесет кв.дм./, М, построен
1972 г.
Данъчна оценка - 283.60 /двеста осемдесет и три лева и
шестдесет стотинки/.
36. Къща - абаджийска работилница, 2/два/ етажа, ЗП 48.75 /четиридесет и осем кв.м. и седемдесет и пет кв.дм./,
ПМ, построена 1972 г.
Данъчна оценка - 2 719.60 /двехиляди седемстотин
идеветнадесет лева и шестдесет стотинки/.
37. Къща - дърворезбарска /кавали/ работилница, на 2/два/
етажа, ЗП - 45.00/четиридесет и пет/ кв.м., ПМ, построена

2

2
08.02.2006

2

гр.Габрово,
УПИ І - за Дом
на културата,
Младежки
център,
жилищно
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ул.Драва и
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1972 г.
Данъчна оценка - 3 101.90 /три хиляди сто и един лева и
деветдесет стотинки/.
38. Къща - шарланджийска работилница, на 2/два/ етажа,
ЗП - 99.00 /деветдесет и девет/кв.м., ПМ, построена 1971 г.
Данъчна оценка - 5 745.90 /пет хиляди седемстотин
четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки/.
39. Къща - хлопкарска работилница, на 2/два/ етажа, ЗП 44.50 /четиридесет и четири кв.м. и петдесет кв.дм./, ПМ,
построена 1970 г.
Данъчан оценка - 2 565.80 /две хиляди петстотин
шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки/.
40. Къща - кожухарска работилница, на 2 /два/ етажа/, ЗП 31.00 /тридесет и един/ кв.м., ПМ, построена 1970 г.
Данъчна оценка - 1819.70 /хиляда осемстотин и
деветнадесет лева и седемдесет стотинки/.
41. Къща "Кръстник Колчев хан" /администрация/, на 2 /два/
етажа, ЗП - 279.90 /двеста седемдесет и девет кв.м. и
деветдесет кв.дм./, ПМ, построена 1977 г.
Данъчна оценка - 18 510.50 /осемнадесет хиляди петстотин
и десет лева и петдесет стотинки/.
42. Оранжерия, на 1/един/ етаж, ЗП - 79.00 /седемдесет и
девет/ кв.м., ПН, построена 1986 г.
Дадъчна оценка - 1512.60 /хиляда петстотин и дванадесет
лева и петдесет стотинки/.
43. СГРАДА - ХОТЕЛ, на 5 /пет/ етажа, ЗП 994.00/деветстотин деветдесет и четири/ кв.м., М,
построена 1981 г., включващи :
- І /първи/ етаж - Механа и обслужващи помещения към
хотела ;
- ІІ /втори/ етаж - Ресторант и хотелска част;
- ІІІ /трети/ етаж - Дневен бар, Рецепция и хотелска част;
- ІV /четвърти/ и V /пети/ етажи - Хотелска част.
Данъчна оценка - 245 177.00 /двеста четиридесет и пет
хиляди сто седемдесет и седем/ лева.
"МЛАДЕЖКА ТЕРИТОРИЯ - ГАБРОВО" - Център за
младежки дейности

71 449.40
/седемдесет
и една
хиляди
четиристотин
четиридесет
и девет лева
и
четиридесет
стотинки/
лева

С Договор от
03.06.2003 г. между
Община Габрово и
МХД "ИМКА"
Габрово, вписан в
том І-257, вх.№
1306/04.07.2003 г.,
партиди 223, 6351,
е предоставена
концесия:
специално/особено
право на ползване
на ублична
общинска
собственост за
осъществяване на
търговска дейност
и такава за
задоволяване на
обществените
потребности
свързани с
образование,
организиране на
дейности за
интегриране и
осмисляне на
свободното време

на децата, младите
хора и хората с
неравностойно
положение в
обществото върху
бъдещ обект
"Младежка
територия Габрово" състояща
се от: сграда
"Център за
младежки
дейности" и
"Прилежаща
територия", с обща
площ 1730 кв.м.
находящ се в УПИ І
- за Дом на
културата,
Младежки център ,
жилищно
строителство и
обществено
облужване от
кв.168 по плана на
гр.Габрово - ІІ етап,
ІІІ част.
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Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.73, кв.Голо
бърдо

1. Урегулиран поземлен имот ІV/четвърти/ - за детска
градина от кв.73/седемдесет и три/ по действащия
устройствен план на гр.Габрово - І/първи/ етап,
ІV/четвърта/ част, с площ 9 928 /девет хиляди деветстотин
двадесет и осем/ кв.м., застроен.
2. Целодневна детска градина "Радост" - сграда на 1/един/
и 2/два/ етажа, масивна, с площ 1 023/хиляда двадесет и
три/ кв.м., построена през 1973 год.
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Велчова
жижня"

Имот № 010001/десет хиляди и едно/, м. "Велчова жижня"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 4,123 дка /четири декара и сто двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

1. За земята 57 185.30
/петдесет и
седем хиляди
сто
осемдесет и
пет лева и
тридесет
стотинки/
2. За
сградата 228 581.80
/двеста
двадесет и
осем хиляди
петстотин
осемдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки/
15.50
лв./петнадесе
т лева и
петдесет
стотинки/

1. Върху имота
има следните
ограничения:
Електропровод
20 kV. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена

растителност.
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Велчова
жижня"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."До къщата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с

Имот № 010004/десет хиляди и четири/, м. "Велчова
жижня" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0,997 дка /нула декара и деветстотин деветдесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010008/десет хиляди и осем/, м. "Рътлината" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една
хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 2.198 дка /два декара и сто деветдесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 010009/десет хиляди и девет/, м. "Рътлината" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една
хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 1.213 дка /един декар двеста и тринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 010016/десет хиляди и шестнадесет/, м.
"Рътлината" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.802 дка /един декар осемстотин и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010018/десет хиляди и осемнадесет/, м.
"Рътлината" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

3.70 лв./три
лева и
седемдесет
стотинки/

6.30 лв./шест
лева и
тридесет
стотинки/

10.40
лв./десет
лева и
четиридесет
стотинки/
5.10 лв./пет
лева и десет
стотинки/

1.00 /един/
лев.

Площ - 0.108 дка /нула декара и сто и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 010022/десет хиляди двадесет и две/, м. "До
къщата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

2.20 /два
лева и
двадесет
стотинки/.

Площ - 0.699 дка /нула декара и шестстотин деветдесет
и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010023/десет хиляди двадесет и три/, м.
"Рътлината" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/.

Площ - 2.277 дка /два декара и двеста седемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010024/десет хиляди двадесет и четири/, м.
"Морава" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,

7.70 /седем
лева и
седемдесет

ЕКАТТЕ 81904,
м."Морава"

13

14

15

16

17

18

19

13
09.05.2006
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09.05.2006
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09.05.2006
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10.05.2006
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10.05.2006
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10.05.2006
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15

16
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Велчова
жижня"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Рътлината"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Морава"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с

общ.Габрово

стотинки/.

Площ - 2.685 дка /два декара и шестстотин осемдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010032/десет хиляди тридесет и две/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

0.80 /нула
лева и
осемдесет
стотинки/.

Площ - 0.245 дка /нула декара и двеста четиридесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010035/десет хиляди тридесет и пет/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

0.70 /нула
лева и
седемдесет
стотинки/.

Площ - 0.220 дка /нула декара и двеста и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010036/десет хиляди тридесет и шест/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

0.60 /нула
лева и
шестдесет
стотинки/.

Площ - 0.191 дка /нула декара и сто деветдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 010041/десет хиляди четиридесет и едно/, м.
"Велчова жижня" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

2.20 /два
лева и
двадесет
стотинки/.

Площ - 2.357 дка /два декара и триста петдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 010042/десет хиляди четиридесет и ole/, м.
"Рътлината" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

1.30 /един
лев и
тридесет
стотинки/.

Площ - 0.409 дка /нула декара и четиристотин и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 010052/десет хиляди петдесет и две/, м. "Морава"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово

8.10 /осем
лева и десет
стотинки/.

Площ - 2.558 дка /два декара и петстотин петдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 011036/единадесет хиляди тридесет и шест/, м.
"Главчево" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,

101.60 /сто и
еден лева и
шестдесет

ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчево"
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Трънака"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Трънака"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Злия дол"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Дядо Коево"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Дядо Коево"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Дядо Коево"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с

общ.Габрово
Площ - 0.832 дка /нула декара и осемстотин тридесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011044/единадесет хиляди четиридесет и четири/,
м. "Трънака" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.005 дка /два декара и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011048/единадесет хиляди четридесет и осем/, м.
"Трънака" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.425 дка /нула декара и четиристотин двадесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011054/единадесет хиляди петдесет и четири/, м.
"Злия дол" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

стотинки/.

12.50
/дванадесет
лева и
петдесет
стотинки/.

5.20 /пет
лева и
двадесет
стотинки/.

64.80
/шестдесет и
четири лева
и осемдесет
стотинки/.

Площ - 1.994 дка /един декар и деветстотин деветдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011056/единадесет хиляди петдесет и шест/, м.
"Дядо Коево" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

9.90 /девет
лева и
деветдесет
стотинки/.

Площ - 0.883 дка /нула декара и осемстотин осемдесет
и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 011057/единадесет хиляди петдесет и седем/, м.
"Дядо Коево" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/.

Площ - 1.128 дка /един декар и сто двадесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 011058/единадесет хиляди петдесет и осем/, м.
"Дядо Коево" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.628 дка /два декара и шестстотин двадесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011064/единадесет хиляди шестдесет и четири/,
м. "Злия дол" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,

17.70
/седемнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки/.

12.00
/дванадесет/л
ева.

ЕКАТТЕ 81904,
м."Злия дол"
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Припека"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Припека"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Струга"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Ливадата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Бивола"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Под стената"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

общ.Габрово
Площ - 4.802 дка /четири декара и осемстотин и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 011066/единадесет хиляди шестдесет и шест/, м.
"Припека" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.216 дка /шест декара и двеста и шестнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 011067/единадесет хиляди шестдесет и седем/, м.
"Припека" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 13.305 дка /тринадесет декара и триста и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012001/дванадесет хиляди и едно/, м. "Струга" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една
хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово

38.80
/тридесет и
осем лева и
осемдесет
стотинки/.

89.80
/осемдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки/.

9.90 /девет
лева и
деветдесет
стотинки/.

Площ - 3.980 дка /три декара и девтстотин и осемдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
(2.180 дка/два декара и сто и осемдесет кв.м./ и ) ДЕВЕТА
(1.800 дка/един декар и осемстотин кв.м.)
Имот № 012005/дванадесет хиляди и пет/, м. "Ливадата" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една
хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово

33.00
/тридесет и
три/ лева.

Площ - 2.713 дка /два декара и седемстотин и
тринадесетдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012012/дванадесет хиляди и дванадесет/, м.
"Бивола" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

16.10
/шестнадесет
лева и десет
стотинк/.

Площ - 1.429 дка /един декар и четиристотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012027/дванадесет хиляди и двадесет и седем/, м.
"Под стената" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

6.60
/шестлева и
шестдесет
стотинк/.

Площ - 0.583 дка /нула декара и петстотин осемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012029/дванадесет хиляди и двадесет и девет/, м.
"Под стената" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ

50.60
/петдесет

с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Под стената"
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34
11.05.2006

35
11.05.2006
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12.05.2006

37
12.05.2006

38
12.05.2006

39
12.05.2006

40
12.05.2006

34

35

36

37

38

39
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Оградата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Крушите"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Оградата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Бурена"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Бурена"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Под стената"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Под стената"

81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

лева и
шестдесет
стотинки/.

Площ - 4.164 дка /четири декара и сто шестдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012038/дванадесет хиляди и тридесет и осем/, м.
"Оградата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

7.60 /седем
лева и
шестдесет
стотинки/.

Площ - 0.628 дка /нула декара и шестстотин двадесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012107/дванадесет хиляди сто и седем/, м.
"Крушите" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

6.30 /шест
лева и
тридесет
стотинки/.

Площ - 1.010 дка /един декар и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012111/дванадесет хиляди сто и единадесет/, м.
"Оградата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

1.90 /един
лев и
деветдесет
стотинки/.

Площ - 0.155 дка /нула декара и сто петдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012116/дванадесет хиляди сто и шестнадесет/, м.
"Бурена" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.803 дка /шест декара и осемстотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 012117/дванадесет хиляди сто и седемнадесет/, м.
"Бурена" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 11.100 дка /единадесет декара и сто кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 012119/дванадесет хиляди сто и деветнадесет/, м.
"Под стената" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.992 дка /нула декара и деветстотин деветдесет
и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012121/дванадесет хиляди сто двадесет и едно/,
м. "Под стената" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

17.00
/седемнадесе
т/ лева.

30.00
/тридесет/
лева.

11.20
/единадесет
лева и
двадесет
стотинки/.

15.90
/петнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/.
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12.05.2006

42
12.05.2006

43
12.05.2006

44
12.05.2006

45
22.05.2006

46
22.05.2006

47
22.05.2006

41

42

43

44

45

46

47

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Под стената"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Грамадата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Топалско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Топалското"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Топалско"

Площ - 1.413 дка /един декар и четиристотин и
тринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 012122/дванадесет хиляди сто двадесет и две/, м.
"Под стената" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.155 дка /нула декара и сто петдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 014002/четиринадесет хиляди и две/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.655 дка /нула декара и шестстотин петдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 014009/четиринадесет хиляди и девет/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.255 дка /един декар и сто петдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 014019/четиринадесет хиляди и деветнадесет/, м.
"Грамадата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.025 дка /четири декара и двадесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСЕЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 014021/четиринадесет хиляди двадесет и едно/, м.
"Топалско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.003 дка /един декар и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСЕЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 014025/четиринадесет хиляди двадесет и пет/, м.
"Топалското" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.617 дка /един декар и шестстотин и
седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 014027/четиринадесет хиляди двадесет и седем/,
м."Топалско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.713 дка /един декар и седемтстотин и
тринадесет кв.м./

1.70 /един
лев и
седемдесет
стотинки/.

14.30
/четиринадес
ет лева и
тридесет
стотинки/.

3.60 /три лева
и шестдесет
стотинки/.

19.10
/деветнадесе
т лева и
десет
стотинки/.

4.80 /четири
лева и
осемдесет
стотинки/.

15.30
/петнадесет
лева и
тридесет
стотинки/.

8.10 /осем
лева и десет
стотинки/.
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48
22.05.2006

49
22.05.2006

50
22.05.2006

48

49

50

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Топалското"

51

51
22.05.2006

51

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.68, кв.Хаджи
Цонев мчост

52

52
23.05.2006

52

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Грамадата"
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54

53
23.05.2006

54
23.05.2006

53

54

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Хармана"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 014030/четиринадесет хиляди и тридесет/,
м."Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

6.30 /шест
лева и
тридесет
стотинки/.

Площ - 0.734 дка /нула декара и седемтстотин тридесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 014031/четиринадесет хиляди и тридесет и едно/,
м."Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

4.60 /четири
лева и
шестдесет
стотинки/.

Площ - 0.539 дка /нула декара и петстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 014042/четиринадесет хиляди четиридесет и две/,
м. "Топалското" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.088 дка /нула декара и осемдесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
1. Поземлен имот 6713/шест хиляди седемстотин и
тринадесет/ от кв.68/шестдесет и осем/ по плана на
гр.Габрово - 83/осемдесет и трета/ част, с площ 600
/шестстотин/ кв.м., застроен.
2. Втори етаж, със застроена площ 169.40 /сто шестдесет
и девет и 0.40/ кв.м., заедно с 48.195 % /четиридесет и
осем и 0.195 процента/ идеални части от общите части на
сградата, равняващи се на 25.00/двадесет и пет/ кв.м., две
мази в сутерена с обща площ 22.60/двадесет и две и 0.60/
кв.м. и таванска стая с площ 10.30/десет и 0.30/ кв.м. от
двуетажна административна сграда със сутерен,
построена през 1937/хилядя деветстотин тридесет и
седма/ год.
Имот № 015003/петнадесет хиляди и три/, м. "Грамадата"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 16.948 дка /шестнадесет декара и деветстотин
четиридесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСЕЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015005/петнадесет хиляди и три/, м. "Хармана" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една
хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 1.505 дка /един декар и петстотин и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015009/петнадесет хиляди и девет/, м.
"Йосифовото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

0.80
лв./осемдесет
стотинки/.

1. За земята 2 880.00 /две
хиляди
осемстотин и
осемдесет/
лева
2. За
сградата - 9
799.30 /девет
хиляди
седемстотин
деветдесет и
девет лева и
тридесет
стотинки/
89.00
/осемдесет и
девет/ лева.

16.90
/шестнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/.
4.30 /четири
лева и
тридесет
стотинки/.

м."Йосифовото"
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23.05.2006
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23.05.2006
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23.05.2006
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23.05.2006
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23.05.2006
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23.05.2006
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Грамадата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Грамадата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Неновото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Мастракиня"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Усойната"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Стояновото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Усойната"

Площ - 0.500 дка /нула декара и петстотин кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015012/петнадесет хиляди и дванадесет/, м.
"Грамадата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.832 дка /нула декара и осемстотин тридесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015013/петнадесет хиляди и тринадесет/, м.
"Грамадата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.508 дка /един декар и петстотин и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015030/петнадесет хиляди и тридесет/, м.
"Неновото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.462 дка /пет декара и четиристотин шестдесет
и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015032/петнадесет хиляди тридесет и две/, м.
"Мастракиня" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.498 дка /един декар и четиристотин
деветдесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015035/петнадесет хиляди тридесет и две/, м.
"Усойната" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.193 дка /два декара и сто деветдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015037/петнадесет хиляди тридесет и седем/, м.
"Стояновото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.499 дка /нула декара и четиристотин
деветдесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015042/петнадесет хиляди четиридесет и две/, м.
"Усойната" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

20.60
/двадесет
лева и
шестдесет
стотинки/.

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/.

5.90 /пет лева
и деветдесет
стотинки/.

12.80
/дванадесет
лева и
осемдесет
стотинки/.

54.20
/петдесет и
четири лева и
двадесет
стотинки/.

4.30 /четири
лева и
тридесет
стотинки/.

24.70
/двадесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки/.
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63

64

65

66

67

68

69

62
23.05.2006

63
23.05.2006

64
23.05.2006

65
23.05.2006

66
23.05.2006

67
23.05.2006

68
23.05.2006

69

62

63

64

65

66

67

68

69

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Стояновото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Стояновото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчево"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчевото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчевото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчевото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Бабка"

Обл.Габрово,

Площ - 1.000 /един/ дка
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015048/петнадесет хиляди четиридесет и осем/,
м. "Стояновото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.500 /два декара и петстотин кв.м./ дка
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 015049/петнадесет хиляди четиридесет и девет/,
м. "Стояновото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 7.998 /седем декара и деветстотин деветдесет и
осем кв.м./ дка
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016003/шестнадесет хиляди и три/, м. "Главчево"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 2.206 дка /два декара и двеста и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 016007/шестнадесет хиляди и седем/, м.
"Главчевото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.347 дка /нула декара и триста чететиридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016018/шестнадесет хиляди и осемнадесет/, м.
"Главчевото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.200 дка /един декар и двеста кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016019/шестнадесет хиляди и деветнадесет/, м.
"Главчевото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.000 дка /един декар/
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016027/шестнадесет хиляди двадесет и седем/,
м."Бабка" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.128 дка /нула декара и сто двадесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016041/шестнадесет хиляди четиридесет и едно/,

14.20
/четиринадес
ет лева и
двадесет
стотинки/.

38.00
/тридесет и
осем/ лева .

18.90 лв.
/осемнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/.
3.00 /три/
лева.

10.90 /десет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

8.50 /осем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1.30 /един
лев и
тридесет
стотинки/
лева.

4.40 /четири

общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Чукиля"

26.05.2006

70

71

72

73

74

75

70
26.05.2006

71
30.05.2006

72
30.05.2006

73
30.05.2006

74
31.05.2006

75
01.06.2006

70

71

72

73

74

75

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Дола"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчевото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Троянско"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Главчевото"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Чукиля"

м."Чукиля" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.517 дка /нула декара и петстотин и
седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016049/шестнадесет хиляди четиридесет и девет/,
м."Дола" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.267 дка /два декара и двеста шестдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016054/шестнадесет хиляди петдесет и четири/,
м."Главчевото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.719 дка /един декар и седемстотин и
деветнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016055/шестнадесет хиляди и петдесет и пет/, м.
"Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.036 дка /три декара и тридесети шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016061/шестнадесет хиляди и шестдесет и едно/,
м. "Троянско" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.273 дка /нула декара и двеста седемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 016063/шестнадесет хиляди шестдесет и три/, м.
"Главчевото" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.832 дка /един декар и осемстотин тридесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 017001/седемнадесет хиляди и едно/, м. "Чукиля"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 1.153 дка /един декар и сто петдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

19.20
/деветнадесе
т лева и
двадесет
стотинки/
лева.

17.80
/седемнадесе
т лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

17.50
/седемнадесе
т лева и
петдесет
стотинки/
лева.
2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

19.00
/деветнадесе
т/ лева.

9.00 /девет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на

електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
76

77

78

76
01.06.2006

77
01.06.2006

78
01.06.2006

76

77

78

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Лехата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Лехата"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Лехата"

Имот № 017004/седемнадесет хиляди и четири/, м.
"Лехата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.016 дка /три декара и шестнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 017006/седемнадесет хиляди и шест/, м. "Лехата"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 0.935 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 0170011/седемнадесет хиляди и единадесет/, м.
"Лехата" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.630 дка /шест декара и шестстотин тридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

79

80

79
01.06.2006

80
01.06.2006

79

80

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."Лъките"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с

25.80
/ддвадесет и
пет лева и
осемдесет
стотинки/
лева.
8.80 /осем
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

22.90
/двадесет и
два лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Имот № 017016/седемнадесет хиляди и шестнадесет/, м.
"Лъките" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

1.10 /един
лев и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0.349 дка /нула декара и триста четиридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 017018/седемнадесет хиляди и осемнадесет/, м.
"Лъките" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,

2.70 /два
лева и
седемдесет

Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.

ЕКАТТЕ 81904,
м."Лъките"

81

81
05.06.2006

81

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЪКИТЕ"

общ.Габрово
Площ - 0.951 дка /нула декара и деветстотин петдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 017019/седемнадесет хиляди и деветнадесет/, м.
"ЛЪКИТЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

стотинки/
лева.

11.10
/единадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 1.177 дка /един декар и сто седемдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

82

83

82
05.06.2006

83
05.06.2006

82

83

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ВЪЛЕВОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЪКИТЕ"

Имот № 017020/седемнадесет хиляди и двадесет/, м.
"ВЪЛЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.960 дка /един декар и деветстотин и шестдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 017021 /седемнадесет хиляди и двадесет и едно/,
м."ЛЪКИТЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

18.50
/осемнадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

0.40 /нула
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.177 дка /нула декара и сто седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

84

84
05.06.2006

84

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с

Имот № 017022 /седемнадесет хиляди и двадесет и две/,
м."ЛЪКИТЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,

Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
- Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.

4.00 /четири/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
Върху имота има
следните

ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЪКИТЕ"

общ.Габрово

ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.

Площ - 1.898 дка /един декар и осемстотин деветдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
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87

88

89

90

85
05.06.2006

86
05.06.2006

87
05.06.2006

88
05.06.2006

89
05.06.2006

90
09.06.2006

85

86

87

88

89

90

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЕХАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТАНЧОВО
ТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТАНЧОВО
ТО"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЕФТИМОВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КУЩЕЛЯ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЗЕЛЕНИКОВ
ДОЛ"

Имот № 01702/седемнадесет хиляди двадесет и шест/, м.
"ЛЕХАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.204 дка /три декара и двеста и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018010/осемнадесет хиляди десет/, м.
"СТАНЧОВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.077 дка /пет декара и седемдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018011/осемнадесет хиляди и единадесет/, м.
"СТАНЧОВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.076 дка /един декар и седемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018013/осемнадесет хиляди тринадесет/, м.
"ЕФТИМОВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.002 дка /един декар и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018019/осемнадесет хиляди и деветнадесет/, м.
"КУЩЕЛЯ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.958 дка /един декар и деветстотин петдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018028/осемнадесет хиляди и двадесет и осем/, м.
"ЗЕЛЕНИКОВ ДОЛ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ -

4.624 дка /четири декара и шестстотин двадесет

30.30
/тридесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

43.40
/четиридесет
и три лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

9.20 /девет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

24.70
/двадесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

16.70
/шестнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

39.50
/тридесет и
девет лева и
петдесет
стотинки/
лева.
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09.06.2006
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09.06.2006
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09.06.2006

94
09.06.2006

95
09.06.2006

96
09.06.2006

97
09.06.2006

91

92

93

94
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЕХАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДОЛА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 018032/осемнадесет хиляди и тридесет и две/, м.
"ЛЕХАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.960 дка /два декара и деветстотин и шестдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019002/деветнадесет хиляди и две/, м.
"СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.066 дка /един декар и шестдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019005/деветнадесет хиляди и пет/, м. "СЕДЛОТО"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 0.327 дка /нула декара и триста двадесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019009/деветнадесет хиляди и девет/, м.
"СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.615 дка /два декара и шестстотин и петнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019010/деветнадесет хиляди и десет/, м. "ДОЛА"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 5.836 дка /пет декара и осемстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019015/деветнадесет хиляди и петнадесет/, м.
"СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.471 дка /един декар и четиристотин и
седемдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019018/деветнадесет хиляди и осемнадесет/,
м."СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.055 дка /два декара и петдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

8.40 /осем
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

3.00 /три/
лева.

0.90
/деветдесет
стотинки/
лева.

7.50 /седем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1.10
/единадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

4.20 /четири
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

5.90 /пет лева
и деветдесет
стотинки/
лева.
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09.06.2006
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09.06.2006
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13.06.2006

101
13.06.2006

102
13.06.2006
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13.06.2006
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99

100

101

102
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РУСЕВОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЧАРКОВЕ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТАНЧЕВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГЕОРГЕВОТ
О"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"

Обл.Габрово,

Имот № 019019/деветнадесет хиляди и деветдесет/,
м."СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.994 дка /нула декара и деветстотин деветдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019026/деветнадесет хиляди и двадесет и шест/,
м."РУСЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.856 дка /един декар и осемстотин петдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПОСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 019033/деветнадесет хиляди и тридесет и три/,
м."ЧАРКОВЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.240 дка /един декар и двеста и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020002/двадесет хиляди и две/, м."СТАНЧЕВО" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 1.995 дка /един декар и деветстотин деветдесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020023/двадесет хиляди и двадесет и три/,
м."ГЕОРГЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.596 дка /два декара и петстотин деветдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020025/двадесет хиляди и двадесет и пет/, м.
"ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.354 дка /два декара и триста петдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Имот № 020027/двадесет хиляди и двадесет и седем/, м.

2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

15.90
/петнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

2.60 /два
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

3.80 /три лева
и осемдесет
стотинки/
лева.

4.90 /четири
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

22.20
/двадесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1.10 /един

Върху имота има
следните
ограничения:
- Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.

общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"
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110
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАРЕСКОТО
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЯДО
ПЕТЪР"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЯДО
ИВАНЧО"

"ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

лев и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0.534 дка /нула декара и петстотин тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020028/двадесет хиляди и двадесет и осем/, м.
"ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

3.30 /три лева
и тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.582 дка /един декар и петстотин осемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020030/двадесет хиляди и тридесет/,
м."ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

0.60
/шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.291 дка /нула декара и двеста деветдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020046/двадесет хиляди и четиридесет и шест/,
м."ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.281 дка /нула декара и двеста осемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 020047/двадесет хиляди и четиридесет и седем/,
м."ГАРЕСКОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.745 дка /един декар и седемстотин
четиридесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 021002/двадесет и една хиляди и две/, м."ДЯДО
ПЕТЪР" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.884 дка /шест декара и осемстотин осемдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 021004/двадесет и една хиляди и четири/,
м."ДЯДО ИВАНЧО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.487 дка /пет декара и четиристотин осемдесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

2.40 /два
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

16.50
/шестнадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

32.70
/тридесет и
два лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

26.10
/двадесет и
шест лева и
десет
стотинки/
лева.

111

112

113

114

115

116

117

111
13.06.2006

112
13.06.2006

113
13.06.2006

114
13.06.2006

115
13.06.2006

116
13.06.2006

117
13.06.2006

111

112

113

114

115

116

117

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЯДО
ИВАНЧО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЯДО
ИВАНЧО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."БАБА
СТОЕНЦА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."БАБА
СТОЕНЦА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Имот № 021010/двадесет и една хиляди и десет/, м."ДЯДО
ИВАНЧО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 18.502 дка /осемнадесет декара и петстотин и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 021011/двадесет и една хиляди и единадесет/,
м."ДЯДО ИВАНЧО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.884 дка /пет декара и осемстотин осемдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 022002/двадесет и две хиляди и две/, м."БАБА
СТОЕНЦА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.363 дка /четири декара и триста шестдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 022016/двадесет и две хиляди и шестнадесет/,
м."БАБА СТОЕНЦА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 175.283 дка /сто седемдесет и пет декара и
двеста осемдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 023008/двадесет и три хиляди и осем/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.512 дка /един декар и петстотин и дванадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 023009/двадесет и три хиляди и девет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.403 дка /един декар и четиристотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 023011/двадесет и три хиляди и единадесет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.079 дка /два декара и седемдесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

87.90
/осемдесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

27.90
/двадесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

20.70
/двадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

333.00
/триста
тридесет и
три/ лева.

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

34.70
/тридесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки/
лева.
9.90 /девет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.
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119

120

121

122

123

124

118
13.06.2006

119
13.06.2006

120
13.06.2006

121
13.06.2006

122
13.06.2006

123
13.06.2006

124
13.06.2006

118

119

120

121

122

123

124

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОПАКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЕБЕЛЕРЪТ
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОПАКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДЕБЕЛЕРЪТ
"

Имот № 023012/двадесет и три хиляди и дванадесет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.919 дка /един декар и деветстотин и
деветнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 023015/двадесет и три хиляди и петнадесет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.368 дка /шест декара и триста шестдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 023019/двадесет и три хиляди и деветнадесет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.041 дка /два декара и четиридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 023023/двадесет и три хиляди двадесет и три/,
м."КОПАКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 30.641 дка /тридесет декара и шестстотин
четиридесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 024002/двадесет и четири хиляди и две/,
м."ДЕБЕЛЕРЪТ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.243 дка /три декара и двеста четиридесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 024009/двадесет и четири хиляди и девет/,
м."КОПАКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.407 дка /шест декара и четиристотин и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 024013/двадесет и четири хиляди и тринадесет/,
м."ДЕБЕЛЕРЪТ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.111 дка /един декар и сто и единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

9.10 /девет
лева и десет
стотинки/
лева.

30.20
/тридесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

3.90 /три лева
и деветдесет
стотинки/
лева.

145.50 /сто
четиридесет
и пет лева и
петдесет
стотинки/
лева.

7.10 /седем
лева и десет
стотинки/
лева.

14.10
/четиринадес
ет лева и
десет
стотинки/
лева.

6.10 /шест
лева и десет
стотинки/
лева.
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126

127

128

129

130

131

125
13.06.2006

126
13.06.2006

127
13.06.2006

128
16.06.2006

129
16.06.2006

130
16.06.2006

131
16.06.2006

125

126

127

128

129

130

131

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТАБАКОВОТ
О"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТАБАКОВОТ
О"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГОРСКО
СЕДЛО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГОРСКО
СЕДЛО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУДЕНА
ВОДА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУДЕНА
ВОДА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГОРСКО
СЕДЛО"

Имот № 024026/двадесет и четири хиляди двадесет и
шест/, м."ТАБАКОВОТО" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.799 дка /нула декара и седемстотин
деветдесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 024037/двадесет и четири хиляди тридесет и
седем/, м."ТАБАКОВОТО" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 16.933 дка /шестнадесет декара и деветстотин
тридесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 025001/двадесет и пет хиляди и едно/, м."ГОРСКО
СЕДЛО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 15.213 дка /петнадесет декара и двеста и
тринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 025004/двадесет и пет хиляди и четири/,
м."ГОРСКО СЕДЛО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.329 дка /шест декара и триста двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 025005/двадесет и пет хиляди и пет/, м."СТУДЕНА
ВОДА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 22.137 дка /двадесет и два декара и сто
тридесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 025006/двадесет и пет хиляди и шест/,
м."СТУДЕНА ВОДА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.917 дка / два декара и деветстотин и
седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 025007/двадесет и пет хиляди и седем/,
м."ГОРСКО СЕДЛО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.654 дка / два декара и шестстотин петдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

4.40 /четири
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

106.20 /сто и
шест лева и
двадесет
стотинки/
лева.

171.10 /сто
седемдесет и
един лева и
десет
стотинки/
лева.

39.60
/тридесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

48.70
/четиридесет
и осем лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

7.30 /седем
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

16.70
/шестнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.
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138

132
16.06.2006

133
16.06.2006

134
16.06.2006

135
16.06.2006

136
26.06.2006

137
26.06.2006
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132

133

134

135

136

137
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУДЕНА
ВОДА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУДЕНА
ВОДА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МАЛКИ
СЕДЕНКИ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЧИФЛИКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТАБАКОВОТ
О"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЧИФЛИКА"

Обл.Габрово,

Имот № 025008/двадесет и пет хиляди и осем/,
м."СТУДЕНА ВОДА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.650 дка /три декара и шестстотин и петдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 025010/двадесет и пет хиляди и десет/,
м."СТУДЕНА ВОДА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.520 дка /четири декара и петстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 025015/двадесет и пет хиляди и петнадесет/,
м."МАЛКИ СЕДЕНКИ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 139.349 дка /сто тридесетдесет и девет декара и
триста и четиридесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Имот № 026010/двадесет и шест хиляди и десет/,
м."ЧИФЛИКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 19.989 дка /деветнадесет декара и деветстотин
осемдесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 024027/двадесет и четири хиляди oldдесет и
седем/, м."ТАБАКОВОТО" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 1.636 дка /един декар и шестстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 026012/двадесет и шест хиляди и дванадесет/,
м."ЧИФЛИКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.302 дка /шест декара и триста и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 026014/двадесет и шест хиляди и четиринадесет/,

12.10
/дванадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

24.90
/двадесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

306.60
/триста и
шест лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

51.90
/петдесет и
един лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

10.20 /десет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

13.90
/тринадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.
6.60 /шист

Върху имота има
следните
ограничиния:
1. Електропровод
20 kv. На 10 м. от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.

общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЧИФЛИКА"

26.06.2006

139

140

141

142

143

144

145

139
26.06.2006

140
26.06.2006

141
26.06.2006

142
26.06.2006

143
26.06.2006

144
27.06.2006

145
28.06.2006

139

140

141

142

143

144

145

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЧИФЛИКА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЯНКОВ
СКО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОШЕРИ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МОГИЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МОГИЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЖИЖНАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,

м."ЧИФЛИКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.004 дка /три декара и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 026016/двадесет и шест хиляди и шестнадесет/,
м."ЧИФЛИКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 14.010 дка /четиринадесет декара и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 026018/двадесет и шест хиляди и осемнадесет/,
м."СЕДЯНКОВСКО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.522 дка /два декара и петстотин двадесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 026019/двадесет и шест хиляди и деветнадесет/,
м."КОШЕРИ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.323 дка /един декар и триста двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 027007 /двадесет и седем хиляди и седем/,
м."МОГИЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.002 дка /един декар и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027008 /двадесет и седем хиляди и осем/,
м."МОГИЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.201 дка /шест декара и двеста и еден кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027009 /двадесет и седем хиляди и девет/,
м."ЖИЖНАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.957 дка /нула декара и деветстотин петдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027010 /двадесет и седем хиляди и десет/,
м."МОГИЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

30.80
/тридесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.
5.50 /пет лева
и петдесет
стотинки/
лева.

2.90 /два
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

26.30
/двадесет
ишест лева и
тридесет
стотинки/
лева.
162.80 /сто
шестдесет и
два лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

25.10
/двадесет и
пет лева и
десет
стотинки/
лева.

52.50
/петдесет и
два лева и
петдесет

м."МОГИЛАТА"
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149

150

151

152

146
28.06.2006

147
28.06.2006

148
28.06.2006

149
28.06.2006

150
29.06.2006

151
29.06.2006

152
29.06.2006

146

147

148

149

150

151

152

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МОГИЛА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МОГИЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАЗУРСКИ
КОПАК"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАЗУРСКИ
КОПАК"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАШЕЙСКО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАШЕЙСКО
ТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГАЗУРСКИ

Площ - 2.000 дка /два декара/
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027013 /двадесет и седем хиляди и тринадесет/,
м."МОГИЛА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.799 дка /един декар и седемстотин
деветдесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027016/двадесет и седем хиляди и шестнадесет/,
м."МОГИЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.502 дка /един декар и петстотин и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027019/двадесет и седем хиляди и деветнадесет/,
м."ГАЗУРСКИ КОПАК" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 2.147 дка /два декара и сто четиридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027021/двадесет и седем хиляди двадесет и
едно/, м."ГАЗУРСКИ КОПАК" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 1.428 дка /един декар и четиристотин дводесет
и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 027023/двадесет и седем хиляди двадесет и три/,
м."РАШЕЙСКО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.507 дка /два декара и петстотин и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 027027/двадесет и седем хиляди двадесет и
седем/, м."РАШЕЙСКОТО" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 5.675 дка /пет декара и шестстотин седемдесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 027030/двадесет и седем хиляди и тридесет/,
м."ГАЗУРСКИ КОПАК" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово

стотинки/
лева.

47.20
/четиридесет
и седем лева
и двадесет
стотинки/
лева.

39.50
/тридесет и
девет лева и
петдесет
стотинки/
лева.

65.40
/шестдесет и
пет лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

37.50
/тридесет и
седем лева и
петдесет
стотинки/
лева.

6.30 /шест
лева и
тредесет
стотинки/
лева.

56.20
/петдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/
лева.

430.10
/четиристотин
и десет лева
и десет
стотинки/

КОПАК"
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29.06.2006
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29.06.2006
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29.06.2006
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29.06.2006

157
29.06.2006

158
29.06.2006
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29.06.2006
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154

155
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157

158
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МЕЧИ ТРАП"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МЕЧИ ТРАП"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГРОЗДАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГРОЗДАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГРОЗДАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

Площ - 16.385 дка /шестнадесет декара и триста
осемдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА
Имот № 028001/двадесет и осем хиляди и едно/, м."МЕЧИ
ТРАП" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.804 дка /три декара и осемстотин и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 028002/двадесет и осем хиляди и две/, м."МЕЧИ
ТРАП" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 15.310 дка /петнадесет декара и триста и десет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028004/двадесет и осем хиляди и четири/,
м."ГРОЗДАНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 7.612 дка /седем декара и шестстотин и
дванадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 028005/двадесет и осем хиляди и пет/,
м."ГРОЗДАНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.905 дка /четири декара и деветстотин и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 028006/двадесет и осем хиляди и шест/,
м."ГРОЗДАНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.403 дка /пет декара и четиристотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028009 /двадесет и осем хиляди и девет/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 2.100 дка /два декара и сто кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 028012 /двадесет и осем хиляди и дванадесет/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 9.220 дка /девет декара и двеста и двадесет

лева.

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

72.70
/седемдесет
и два лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

14.50
/четиринадес
ет лева и
петдесет
стотинки/
лева.

9.30
/четиринадес
ет лева и
петдесет
стотинки/
лева.

21.60
/двадесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
лева.
4.00 /четири/
лева.

43.80
/четиридесет
и тре лева и
осемдесет
стотинки/
лева.
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160
29.06.2006

161
03.07.2006
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03.07.2006
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03.07.2006
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03.07.2006
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03.07.2006
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03.07.2006
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165

166

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАЗСПАД"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАЗСПАД"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАЗСПАД"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАЗСПАД"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГОЛЕМИЯ

кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028015 /двадесет и осем хиляди и петнадесет/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 4.131 дка /четири декара и сто тридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028017 /двадесет и осем хиляди и седемнадесет/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.650 дка /нула декара и шестстотин и петдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 028020 /двадесет и осем хиляди и двадесет/,
м."РАЗСПАД" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.745 дка /нула декара и седемстотин
четиридесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028028 /двадесет и осем хиляди двадесет и осем/,
м."РАЗСПАД" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.624 дка /един декар и шестстотин двадесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028030 /двадесет и осем хиляди и тридесет/,
м."РАЗСПАД" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.823 дка /два декара и осемстотин двадесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028034 /двадесет и осем хиляди тридесет и
четири/, м."РАЗСПАД" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 1.745 дка /един декар и седемстотин четиридесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028043 /двадесет и осем хиляди четиридесет и
три/, м."ГОЛЕМИЯ ЧУКАР" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово

19.60
/деветнадесе
т лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

5.60 /пет лева
и шестдесет
стотинки/
лева.

6.40 /шест
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

7.70 /седем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

13.40
/тринадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

8.30 /осем
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

13.90
/тринадесет
лева и
деветдесет
стотинки/

ЧУКАР"

167

168

169

170

171

172

173

167
04.07.2006

168
04.07.2006

169
04.07.2006

170
04.07.2006

171
05.07.2006

172
18.07.2006

173
18.07.2006

167

168

169

170

171

172

173

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОЛЧЕВОТО
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."БУРОВ ДОЛ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ХАРМАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,

Площ - 2.927 дка /два декара и деветстотин двадесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028050 /двадесет и осем хиляди r петдесет/,
м."КОЛЧЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 32.443 дка /тридесет и два декара и четиристотин
четиридесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 028055 /двадесет и осем хиляди петдесет и пет/,
м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 10.565 дка /десет декара и петстотин шестдесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028058 /двадесет и осем хиляди петдесет и осем/,
м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 30.429 дка /тридесет декара и четиристотин
двадесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028060 /двадесет и осем хиляди шестдесет/,
м."БУРОВ ДОЛ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.960 дка /нула декара и деветстотин и
шестдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028069 /двадесет и осем хиляди шестдесет и
девет/, м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 6.587 дка /шест декара и петстотин осемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028070/двадесет и осем хиляди и седемдесет/,
м."ХАРМАНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.636 дка /нула декара и шестстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 028074 /двадесет и осем хиляди седемдесет и
четири/, м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на
с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди
деветстотин и четири/, общ.Габрово

лева.

277.40
/двеста
седемдесет и
седем лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

42.30
/четирдесет и
два лева и
тридесет
стотинки/
лева.

144.50 /сто
четирдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки/
лева.

4.60 /четири
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

26.30
/двадесет и
шест лева и
тридесет
стотинки/
лева.

5.40 /пет лева
и
четиридесет
стотинки/
лева.

46.00
/четиридесет
и шест/ лева.

м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

174

174
18.07.2006

174

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

175

175
18.07.2006

175

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

176

176
18.07.2006

176

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

177

177
18.07.2006

177

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ДРЕНЛИВЕЦ
"

178

178
19.07.2006

178

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МЕЧИ ТРАП"

179
19.07.2006

179

179

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МЕЧИ ТРАП"

Площ - 11.496 дка /единадесет декара и четиристотин
деветдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028077 /двадесет и осем хиляди седемдесет и
седем/, м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 2.536 дка /два декара и петстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028078 /двадесет и осем хиляди седемдесет и
осем/, м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 19.909 дка /деветнадесет декара и деветстотин и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028080 /двадесет и осем хиляди осемдесет/,
м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.337 дка /нула декара и триста тридесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и
едно/, м."ДРЕНЛИВЕЦ" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 57.747 дка /петдесет и седем декара и
седемстотин четиридесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029001 /двадесет и девет хиляди и едно/,
м."МЕЧИ ТРАП" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.360 дка /четири декара и триста и шестдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 029002 /двадесет и девет хиляди и две/, м."МЕЧИ
ТРАП" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.790 дка /три декара и седемстотин и
деветдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ

10.10 /десет
лева и десет
стотинки/
лева.

79.60
/седемдесет
и девет лева
и шестдесет
стотинки/
лева.
1.30 /един
лев и
тридесет
стотинки/
лева.

267.50
/двеста
шестдесет и
седем лева и
петдесет
стотинки/
лева.
20.70
/двадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

93.60
/деветдесет и
три лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
1.
Електропровод
20 kv. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
Върху имота има
следните
ограничения:
1.
Електропровод
20 kv. На 10 м от

Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

180

180
20.07.2006

180

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МЕЧИ ТРАП"

181

181
20.07.2006

181

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

182

183

182
20.07.2006

183
20.07.2006

182

183

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."БЕГЛИЖКИ
ХАРМАН"

Имот № 029003 /двадесет и девет хиляди и три/, м."МЕЧИ
ТРАП" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 28.059 дка /двадесет и осем декара и петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 028017 /двадесет и осем хиляди и седемнадесет/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 4.492 дка /четири декара и четиристотин и
девтдесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029007 /двадесет и девет хиляди и седем/,
м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово

крайните
проводници или
на 11 м от от
оста на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
задажда
високостеблена
растителност.
133.20 /сто
тридесет и
три лева и
двадесет
стотинки/
лева.
111.00 /сто и
единадесет/
лева.

10.00 /десет/
лева.

Площ - 2.211 дка /два декара и двеста и единадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 029010 /двадесет и девет хиляди и десет/,
м."БЕГЛИЖКИ ХАРМАН" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.411 дка /нула декара и четиристотин и
единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

3.50 /три лева
и петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
1.
ЕЛектропровод
20 kv. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
Върху имота има
следните
ограничения:
1.
ЕЛектропровод
20 kv. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и

засажда
високостеблена
растителност.
184

185

186

187

188

189

190

184
20.07.2006

185
20.07.2006

186
21.07.2006

187
21.07.2006

188
21.07.2006

189
21.07.2006

190
21.07.2006

184

185

186

187

188

189

190

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЪЧКИТЕ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛЪЧКИТЕ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."НАД
ВОДАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."НАД
ВОДАТА"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."НАД
ВОДАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."НАД
ВОДАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ВЛАСОВ
ТРАП"

Имот № 029013 /двадесет и девет хиляди и тринадесет/,
м."ЛЪЧКИТЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.267 дка /три декара и двеста шестдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029018 /двадесет и девет хиляди и осемнадесет/,
м."ЛЪЧКИТЕ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.164 дка /нула декара и сто шестдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029037 /двадесет и девет хиляди тридесет и
седем/, м."НАД ВОДАТА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 1.593 дка /един декар и петстотин деветдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029041 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
едно/, м."НАД ВОДАТА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 2.077 дка /два декар и седемдесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029043 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
три/, м."НАД ВОДАТА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 4.453 дка /четири декара и четиристотин петдесет
и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029044 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
четири/, м."НАД ВОДАТА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.658 дка /нула декара и шестстотин петдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029046 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
шест/, м."ВЛАСОВ ТРАП" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 1.007 дка /един декар и седем кв.м./

27.90
/двадесет и
седем лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

4.90 /четири
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

13.60
/тринадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

17.80
/седемнадесе
т лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

38.10
/тридесет и
осем лева и
десет
стотинки/
лева.

6.20 /шест
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

9.50 /девет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
1.
Електропровад

Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

191

192

193

194

195

191
21.07.2006

192
21.07.2006

193
24.07.2006

194
24.07.2006

195
24.07.2006

191

192

193

194

195

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ВЛАСОВ
ТРАП"
Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ВЛАСОВ
ТРАП"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СРЕЩУ
ХАРМАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м." ХАРМАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ХАРМАНА"

Имот № 029047 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
седем/, м."ВЛАСОВ ТРАП" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 2.017 дка /два декара и седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029049 /двадесет и девет хиляди четиридесет и
девет/, м."ВЛАСОВ ТРАП" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово

20 kv. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
17.20
/седемнадесе
т лева и
двадесет
стотинки/
лева.
3.50 /три лева
и петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.371 дка /нула декара и триста седемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 029053 /двадесет и девет хиляди петдесет и три/,
м."СРЕЩУ ХАРМАНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.670 дка /нула декара и шестстотин и
седемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029061 /двадесет и девет хиляди шестдесет и
едно/, м." ХАРМАНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.001 дка /един декар и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029064 /двадесет и девет хиляди шестдесет и
четири/, м." ХАРМАНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 10.773 дка /десет декара и седемстотин

5.70 /пет лева
и седемдесет
стотинки/
лева.

8.60 /осем
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

92.10
/деветдесет и
два лева и
десет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения7
1.
Електропоровод
20 kv. На 10 м от
двете странидо
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.

196

197

198

199

200

196
24.07.2006

197
24.07.2006

198
24.07.2006

199
24.07.2006

200
24.07.2006

196

197

198

199

200

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ХАРМАНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРУГА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРУГА"

седемдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 029067/двадесет и девет хиляди шестдесет и
седем/, м." ХАРМАНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 0.150 дка /нула декара и и сто и петдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 030002 /тридесет хиляди и две/, м."СТРУГА" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 3.411 дка /три декара и четиристотин и
единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 030004 /тридесет хиляди и четири/, м."СТРУГА" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 0.385 дка /нула декара и триста осемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРУГА"

Имот № 030007 /тридесет хиляди и седем/, м."СТРУГА" в
землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Имот № 030011 /тридесет хиляди и единадесет/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

Площ - 22.276 дка /двадесет и два декара и двеста
седемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 0.935 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
пет кв.м./

1.30 /един
лев и
тридесет
стотинки/
лева.

32.20
/тридесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
лева.
1.80 /един
лев и
осемдесет
стотинки/
лева.

42.30
/четиридесет
и два лева и
тридесет
стотинки/
лева.

3.20 /три
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения7
1.
Електропоровод
20 kv. На 10 м от
двете странидо
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
Върху имота има
следните
ограничения7
1.
Електропоровод
20 kv. На 10 м от
двете странидо
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат да се
строят сгради и
съоръжения и
засажда
високостеблена
растителност.
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201
24.07.2006

202
24.07.2006

203
24.07.2006

204
24.07.2006

205
24.07.2006

206
24.07.2006

207
25.07.2006

201

202

203

204

205

206

207

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030013 /тридесет хиляди и тринадесет/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.701 дка /нула декара и седемстотин и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030014 /тридесет хиляди и четиринадесет/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.223 дка /нула декара и двеста двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030024 /тридесет хиляди и двадесет и четири/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.507 дка /нула декара и петстотин и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030027 /тридесет хиляди и двадесет и седем/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.771 дка /два декара и седемстотин седемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030032 /тридесет хиляди и тридесет и две/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.971 дка /нула декара и деветстотин седемдесет
и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030035 /тридесет хиляди и тридесет и пет/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.429 дка /нула декара и четиристотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030036 /тридесет хиляди и тридесет и шест/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.751 дка /нула декара и седемстотин петдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА

6.00 /шест/
лева.

1.90 /един
лев и
деветдесет
стотинки/
лева.

1.40 /един
лев и
четиридесет
стотинки/
лева.

7.90 /седем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1.20 /един
лев и
двадесет
стотинки/
лева.

1.40 /един
лев и
четиридесет
стотинки/
лева.
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215

208
25.07.2006

209
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЕКАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТРАПЪТ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАДОМИРО
ВО"

Обл.Габрово,

Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030038 /тридесет хиляди и тридесет и осем/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.340 дка /три декара и триста и четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030042 /тридесет хиляди и четиридесет и две/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.823 дка /един декар и осемстотин двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030043 /тридесет хиляди четиридесет и три/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 2.633дка /два декара и шестстотин тридесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030044 /тридесет хиляди четиридесет и четири/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.914 дка /нула декара и деветстотин и
четиринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030045 /тридесет хиляди четиридесет и пет/,
м."РЕКАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.109 дка /един декар и сто и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030047 /тридесет хиляди четиридесет и ieoe;/,
м."ТРАПЪТ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.500 дка /нула декара и петстотин кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030048 /тридесет хиляди четиридесет и осем/,
м."РАДОМИРОВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.967 дка /нула декара и деветстотин шестдесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030054 /тридесет хиляди тетдесет и четири/,

9.50 /девет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

5.20 /пет лева
и двадесет
стотинки/
лева.

7.50 /седм
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

2.60 /два
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

3.20 /три лева
и двадесет
стотинки/
лева.

4.30 /четири
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

4.900 /четири

общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТИНЧЕВО"

25.07.2006

216

217

218

219

220

221

222

216
25.07.2006

217
25.07.2006

218
25.07.2006

219
25.07.2006

220
26.07.2006

221
26.07.2006

222
26.07.2006

216

217

218

219

220

221

222

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."УЛЕЯ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТРАПА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТРАПА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОЛЧЕВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОЛЧЕВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОЛЧЕВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

м."ТИНЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.569 дка /два декара и петстотин шестдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030055 /тридесет хиляди тетдесет и пет/,
м."УЛЕЯ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

5.80 /пет лева
и осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.041 дка /два декара и четиридесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030058 /тридесет хиляди петдесет и осем/,
м."ТРАПА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

3.70 /три лева
и седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.293 дка /един декар и двеста деветдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030059 /тридесет хиляди петдесет и девет/,
м."ТРАПА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.488 дка /нула декара и четиристотин осемдесет
и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030066 /тридесет хиляди шестдесет и шест/,
м."КОЛЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.939 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030067 /тридесет хиляди шестдесет и седем/,
м."КОЛЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.011 дка /един декар и единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030068 /тридесет хиляди шестдесет и осем/,
м."КОЛЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.934 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030070 /тридесет хиляди и седемдесет/,
м."СТУБЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУБЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТРАПА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТИНЧЕВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУБЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУБЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТРАПА"

Обл.Габрово,

/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 6.977 дка /шест декара и деветстотин седемдесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030071 /тридесет хиляди седемдесет и едно/,
м."СТУБЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 10.929 дка /десет декара и деветстотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030076 /тридесет хиляди седемдесет и шест/,
м."ТРАПА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.478 дка /един декар и четиристотин седемдесет
и осем кв.м./
Начин на трайно ползване -ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030080 /тридесет хиляди и осемдесет/,
м."ТИНЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.977 дка /един декар и деветстотин седемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030082 /тридесет хиляди осемдесет и две/,
м."СТУБЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.891 дка /нула декара и осемстотин деветдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030083 /тридесет хиляди осемдесет и три/,
м."СТУБЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.765 дка /един декар и седемстотин шестдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030087 /тридесет хиляди осемдесет и седем/,
м."ТРАПА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 9.883 дка /девет декара и осемстотин осемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030087 /тридесет хиляди осемдесет и седем/,
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТУБЛАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СЕДЛОТО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРУГА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРУГА"

Обл.Габрово,

м."ТИНЧЕВО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 8.422 дка /осем декара и четиристотин двадесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030090 /тридесет хиляди и деветдесет/,
м."СТУБЛАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 8.773 дка /осем декара и седемстотин седемдесет
и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030091 /тридесет хиляди деветдесет едно/,
м."СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.798 дка /един декар и седемстотин деветдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030093/тридесет хиляди деветдесет и три/,
м."СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.888 дка /нула декара и осемстотин осемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030096 /тридесет хиляди деветдесет и шест/,
м."СЕДЛОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 1.463 дка /един декар и четиристотин шестдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 030110 /тридесет хиляди сто и десет/, м."СТРУГА"
в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и
една хиляди деветстотин и четири/, общ.Габрово
Площ - 0.679 дка /нула декара и шестстотин седемдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 030112 /тридесет хиляди сто и дванадесет/,
м."СТРУГА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.672 дка /нула декара и шестстотин седемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 031009 /тридесет и една хиляди и девет/,

/шестнадесет
/ лева.

20.20
/двадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

3.40 /три лева
и
четиридесет
стотинки/
лева.

1.70 /един
лев и
седемдесет
стотинки/
лева.

2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

6.40 /шест
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

6.40 /шест
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

105.00 /сто и

общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СОЛИЩА"

27.07.2006

237

238

239

240

241

237
27.07.2006

238
27.07.2006

239
27.07.2006

240
27.07.2006

241
27.07.2006

237

238

239

240

241

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РАВНИЩЕТ
О"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТОЯНОВО"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СОЛИЩА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КУПАЦИ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."МАНАВСКО"

м."СОЛИЩА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 55.271 дка /петдесет и пет декара и двеста
седемдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 031014 /тридесет и една хиляди и четиринадесет/,
м."РАВНИЩЕТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 12.821 дка /дванадесет декара и осемстотин
двадесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Имот № 031024 /тридесет и една хиляди двадесет и
четири/, м."СТОЯНОВО" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 3.568 дка /три декара и петстотин шестдесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 031030 /тридесет и една хиляди и тридесет/,
м."СОЛИЩА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 5.267 дка /пет декара и двеста шестдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 031042 /тридесет и една хиляди и четиридесет и
две/, м."КУПАЦИ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 46.040 дка /четиридесет и шест декара и
четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА
Имот № 032003 /тридесет и две хиляди и три/,
м."МАНАВСКО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.748 дка /нула декара и седемстотин четиридесет
и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ПЕТА

пет лева/
лева.

29.50
/двадесет и
девет лева и
петдесет
стотинки/
лева.

17.00
/седемнадесе
т/ лева.

45.00
/четиридесет
и пет/ лева.

131.20 /сто
тридесет и
един лева и
двадесет
стотинки/
лева.

37.80 /
тридесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
1.
ЕЛектропровод
20 kv. На 10 м от
двете страни до
крайните
проводници или
на 11 м от оста
на
електропровода
не могат дасе
строят сгради и
съоръжения и
засажда
висикостеблена
растителност.

242

243

244

245

246

247

248

242
27.07.2006

243
27.07.2006

244
27.07.2006

245
27.07.2006

246
27.07.2006

247
27.07.2006

248
27.07.2006

242

243

244

245

246

247

248

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЪТЛИНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."РЪТЛИНА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЙОВЧЕВ
ДОЛ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛОКВАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛОКВАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ЛОКВАТА"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."СТРЪМНА
ПОЛЯНА"

Имот № 032009 /тридесет и две хиляди и девет/,
м."РЪТЛИНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 0.337 дка /нула декара и триста тридесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛДВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ПЕТА
Имот № 032013 /тридесет и две хиляди и тринадесет/,
м."РЪТЛИНА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.172 дка /три декара и сто седемдесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛДВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ПЕТА
Имот № 034011 /тридесет и четири хиляди и единадесет/,
м."ЙОВЧЕВ ДОЛ" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 3.962 дка /три декара и деветстотин шестдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 035005 /тридесет и пет хиляди и пет/,
м."ЛОКВАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 19.384 дка /деветнадесет декара и триста
осемдесет и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА
Имот № 036001 /тридесет и шест хиляди и едно/,
м."ЛОКВАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 25.786 дка /двадесете пет декара и седемстотин
осемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия ДЕВЕТА/17.649 дка/ и ОСМА /8.140 дка/
Имот № 036002 /тридесет и шест хиляди и две/,
м."ЛОКВАТА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 11.015 дка /единадесет декара и петнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА
Имот № 028073 /двадесет и осем хиляди седемдесет и
три/, м."СТРЪМНА ПОЛЯНА" в землището на с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и
четири/, общ.Габрово
Площ - 14.575 дка /четиринадесет декара и петстотин
седемдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

14.10
/четиринадес
ет лева и
десет
стотинки/
лева.

132.60 /сто
тридесет и
два лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

28.50
/двадесет и
осем лева и
петдесет
стотинки/
лева.

92.10
/деветдесет и
два лева и
десет
стотинки/
лева.

122.10 /сто
двадесет и
два лева и
десет
стотинки/
лева.

157.00 /сто
петдесет и
седем/ лева.

69.40
/шестдесет и
девет лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

249

250

249
23.08.2006

250
23.08.2006

249

250

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ГЛАВЧЕВОТ
О"

Имот № 016042/шестнадесет хиляди четиридесет и две/,
м."ГЛАВЧЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КОПАКА"

Имот № 012081/дванадесет хиляди осемдесет и едно/,
м."КОПАКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово

11.10
/единадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 1.301 дка /един декар и триста и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

6.10 /шест
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0.500 дка /нула декара и петстотин кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

251

251
01.09.2006

251

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."КАКАЧКА"

Имот № 023017/двадесет и три хиляди седемнадесет/,
м."КАКАЧКА" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ 81904
/осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ - 4.104 дка /четири декара и сто и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

252

252
01.09.2006

252

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Чарково с
ЕКАТТЕ 81904,
м."ТИНЧЕВОТ
О"

Имот № 029028/двадесет и девет хиляди двадесет и осем/,
м."ТИНЧЕВОТО" в землището на с.Чарково с ЕКАТТЕ
81904 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири/,
общ.Габрово
Площ -

5.012 дка /пет декара и дванадесет кв.м./

25.60
/двадесет и
пет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

42.90
/четиридесет
и два лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота има
следните
ограничения:
1.Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
1.Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
1.Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
1.Защитена
територия.

Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

253

253
28.09.2006

253

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.5, СИЗ

Реална част от бивш Урегулиран поземлен имот ІІ/втори/ площадка стар домостроителен комбинат от кв.5/пет/ по
плана на СИЗ- гр.Габрово - 4/четвърта/ част,
попадаща/отредена/ за задънена улица с о.т. 36Б-36В-36Г36Д-36Е с площ 1 626 /хиляда шестстотин двадесет и
шест/ кв.м., незастроен.

254

254
28.11.2006

254

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Поповци с
ЕКАТТЕ 57675,
м."КРЪСТА"

Имот № 075059/седемдесет и пет хиляди петдесет и
девет/, м."КРЪСТА" в землището на с.Поповци с ЕКАТТЕ
57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и
пет/, общ.Габрово

255

256

255
28.11.2006

256
29.01.2007

255

256

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Поповци с
ЕКАТТЕ 57675,
м."ДО
ЧАВЕИТЕ"

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Площ - 1.234 дка /един декар и двеста тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ГРОБИЩЕ
Категория на земята при неполивни условия - ПЕТА
Имот № 049088/четиридесет и девет хиляди осемдесет и
осем/, м."ДО ЧАВЕИТЕ" в землището на с.Поповци с
ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин
седемдесет и пет/, общ.Габрово
Площ - 0.989 дка /нула декара и деветстотин осемдесет
и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ГРОБИЩЕ
Категория на земята при неполивни условия - ПЕТА
Имот № 010073 /десет хиляди седемдесет и три/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово
Площ - 35.058 дка /тридесет и пет декара и петдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
5 619.50 /пет
хиляди
шестстотин и
деветнадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.
51.60
/петдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

21.60
/двадесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

140.20 /сто и
четиридесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
257

258

257
29.01.2007

258
29.01.2007

257

258

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010076 /десет хиляди седемдесет и шест/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010085 /десет хиляди осемдесет и пет/, м."КРАЕН
РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

5.80 /пет лева
и осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.644 дка /един декар и шестстотин четиридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.919 дка /два декара и деветстотин и
деветнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

10.20 /десет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
259

260

259
29.01.2007

260
29.01.2007

259

260

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010086 /десет хиляди осемдесет и шест/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 010087 /десет хиляди осемдесет и седем/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033

Площ - 2.110 дка /два декара и сто и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

7.40 /седем
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

22.40
/двадесет и

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота

261

261
29.01.2007

261

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010089 /десет хиляди осемдесет и девет/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 6.412 дка /шест декара и четиристотин и
дванадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.495 дка /два декара и четиристотин и деветдесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

два лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

8.70 /осем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31

от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
262

263

262
29.01.2007

263
29.01.2007

262

263

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010091 /десет хиляди деветдесет и едно/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010094 /десет хиляди деветдесет и четири/,
м."КРАЕН РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 5.457 дка /пет декара и четиристотин петдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.254 дка /два декара и двеста петдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

19.10
/деветнадесе
т лева и
десет
стотинки/
лева.

7.90 /седем
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено

ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
264

265

264
29.01.2007

265
29.01.2007

264

265

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРАЕН РЪТ"

Имот № 010095 /десет хиляди деветдесет и пет/, м."КРАЕН
РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БРЪШЛЕНС

Имот № 010102 /десет хиляди сто и две/, м."БРЪШЛЕНСКА
РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 2.177 дка /два декара и сто седемдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.111 дка /два декара и сто и единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА

7.60 /седем
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

7.40 /седем
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарно-

266

266
30.01.2007

266

КА РЪТЛИНА"

Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТЪНКА
РЪТЛИНА"

Имот № 010119 /десет хиляди сто и деветнадесет/,
м."ТЪНКА РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово
Площ - 3.534 дка /три декара и петстотин тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

охранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
12.40
/дванадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
267

268

267
30.01.2007

268
30.01.2007

267

268

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТЪНКА
РЪТЛИНА"

Имот № 010124 /десет хиляди сто и двадесет и четири/,
м."ТЪНКА РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛАЗАРОВА
РЪТЛИНА"

Имот № 010126 /десет хиляди сто двадесет и шест/,
м."ЛАЗАРОВА РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Площ - 4.194 дка /четири декара и сто деветдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.561 дка /два декара и петстотин шестдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

14.70
/четиринадес
ет лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

9.00 /девет/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
269

270

269
30.01.2007

270
30.01.2007

269

270

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛАЗАРОВА
РЪТЛИНА"

Имот № 010131 /десет хиляди сто тридесет и едно/,
м."ЛАЗАРОВА РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛАЗАРОВА
РЪТЛИНА"

Имот № 010134 /десет хиляди сто тридесет и четири/,
м."ЛАЗАРОВА РЪТЛИНА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Площ - 4.391 дка /четири декара и триста деветдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 5.447 дка /пет декара и четиристотин четиридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

15.40
/петнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

19.10
/деветнадесе
т лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".

Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
271

271
30.01.2007

271

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СКОРОША"

Имот № 010142 /десет хиляди сто четиридесет и две/,
м."СКОРОША" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово
Площ - 4.891 дка /четири декара и осемстотин деветдесет
и едно кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

17.10
/седемнадесе
т лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
272

273

272
30.01.2007

273
30.01.2007

272

273

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СКОРОША"

Имот № 010143 /десет хиляди сто четиридесет и три/,
м."СКОРОША" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛИВАДАТА"

Имот № 010175 /десет хиляди сто седемдесет и пет/,
м."ЛИВАДАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 3.783 дка /три декара и седемстотин осемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.215 дка /един декар и двеста и петнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

13.20
/тринадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

7.70 /седем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
274

275

274
30.01.2007

275
30.01.2007

274

275

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛИВАДАТА"

Имот № 010180 /десет хиляди сто и осемдесет/,
м."ЛИВАДАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛИВАДАТА"

Имот № 010223 /десет хиляди двеста двадесет и три/,
м."ЛИВАДАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 1.510 дка /един декар и петстотин и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0.462 дка /нула декара и четиристотин шестдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

9.50 /девет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

2.90 /два
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански

характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
276

277

276
30.01.2007

277
30.01.2007

276

277

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛИВАДАТА"

Имот № 010224 /десет хиляди двеста двадесет и четири/,
м."ЛИВАДАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище

Имот № 010225 /десет хиляди двеста двадесет и пет/,
м."ЛИВАДАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

3.30 /три лева
и тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.520 дка /нула декара и петстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

3.70 /три лева
и седемдесет
стотинки/

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните

Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЛИВАДАТА"

278

278
31.01.2007

278

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

лева.
Площ - 0.581 дка /нула декара и петстотин осемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 010269/десет хиляди двеста шестдесет и девет/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 5.409 дка /пет декара и четиристотин и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване -Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

18.90
/осемнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасище.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
279

280

279
31.01.2007

280
31.01.2007

279

280

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Скороша"

Имот № 010272 /десет хиляди двеста седемдесет и две/,
м."Скороша" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ильови
чукари "

Имот № 011016/единадесет хиляди и шестнадесет/,
м."Ильови чукари" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 7,529 дка /седем декара и петстотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,321 дка /два декара и триста двадесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

26.40
/двадесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

8.10 /осем
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
281

282

281
31.01.2007

282
31.01.2007

281

282

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ильови
чукари "

Имот № 011019/единадесет хиляди и деветнадесет/,
м."Ильови чукари" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ильови
чукари "

Имот № 011020/единадесет хиляди и двадесет/,
м."Ильови чукари" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7.50 /седем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,151 дка /два декара и сто петдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,013 дка /три декара и тринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10.50 /десет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
283

284

283
31.01.2007

284
31.01.2007

283

284

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ильови
чукари "

Имот № 011021/единадесет хиляди и двадесет и едно /,
м."Ильови чукари" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011025/единадесет хиляди и двадесет и пет /,
м."Ильови чукари" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

9.90 /девет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,820 дка /два декара и осемстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

19.40
/деветнадесе

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

285

285
31.01.2007

285

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ильови
чукари "

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гъстачев
рът "

Имот № 011029/единадесет хиляди и двадесет и девет /,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,548 дка /пет декара и петстотин четиридесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,061 дка /четири декара и шестдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

т лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

14.20
/четиринадес
ет лева и
двадесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
286

287

286
31.01.2007

287
31.01.2007

286

287

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гъстачев
рът "

Имот № 011032/единадесет хиляди и тридесет и две /,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гъстачев
рът "

Имот № 011033/единадесет хиляди и тридесет и три /,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 7,636 дка /седем декара и шестстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,491 дка /четири декара и четиристотин
деветдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

26,70
/двадесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

15,70
/петнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
288

289

288
31.01.2007

289
31.01.2007

288

289

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гъстачев
рът "

Имот № 011040/единадесет хиляди и четиридесет /,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гъстачев
рът "

Имот № 011050/единадесет хиляди и петдесет /,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,70 /осем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,490 дка /два декара и четиристотин и деветдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,888 дка /три декара и осемстотин осемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,60 /
тринадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
290

291

290
31.01.2007

291
31.01.2007

290

291

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."- имот №
011049 Пасище, мера.
"

Имот № 011051/единадесет хиляди петдесет и едно/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011052/единадесет хиляди петдесет и две/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

Площ - 3,289 дка /три декара и двеста осемдесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11.50
/единадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

7.20 /седем
лева и

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

292

292
31.01.2007

292

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011055/единадесет хиляди петдесет и пет/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,048 дка /два декара четиридесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,585 дка /два декара петстотин осемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,00 /девет/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
293

294

293
31.01.2007

294
31.01.2007

293

294

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011057/единадесет хиляди петдесет и седем/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011060/единадесет хиляди и шестдесет/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 8,625 дка /осем декара шестстотин двадесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,136 дка /два декара сто тридесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

30,20
/тридесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

7,50 / седем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
295

296

295
31.01.2007

296
31.01.2007

295

296

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011069/единадесет хиляди шестдесет и девет/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011074/единадесет хиляди седемдесет и четири/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,90 / осем
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,553 дка /два декара петстотин петдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,541 дка /два декара петстотин четиридесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

8,90 / осем
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
297

298

297
31.01.2007

298
31.01.2007

297

298

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011081/единадесет хиляди осемдесет и един/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011082/единадесет хиляди осемдесет и две/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

7,10 / седем
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 2,022 дка /два декара и двадесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,00 /
тринадесет /

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

299

299
31.01.2007

299

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011088 /единадесет хиляди осемдесет и осем/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

лева.

Площ - 3,711 дка /три декара седемстотин и
единадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1.040 дка /един декар и четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

3,60 / три
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
300

301

300
31.01.2007

301
31.01.2007

300

301

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011089 /единадесет хиляди осемдесет и девет/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Гъстачев
рът"

Имот № 011090 /единадесет хиляди и деветдесет/,
м."Гъстачев рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7,70 / седем
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2.211 дка /един декар и четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0.587 дка /нула декара и петстотин осемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

2,10 / два
лева и десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
302

303

302
31.01.2007

303
31.01.2007

302

303

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Вехта
зимница "

Имот № 011091/единадесет хиляди и деветдесет и едно/,
м."Вехта зимница" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Вехта
зимница "

Имот № 011098/единадесет хиляди и деветдесет и осем/,
м."Вехта зимница" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

9.40 /девет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,698 дка /два декара шестстотин деветдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,754 дка /два декара седемстотин петдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6.10 /шест
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
304

305

304
31.01.2007

305
31.01.2007

304

305

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Вехта
зимница "

Имот № 011099/единадесет хиляди и деветдесет и девет/,
м."Вехта зимница" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011102/единадесет хиляди сто и две /, м."Вехта
зимница" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /

8.00 /осем
лева/ лева.

Площ - 2,293 дка /два декара двеста деветдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13.10 /осем
лева/ лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

306

306
31.01.2007

306

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Вехта
зимница "

деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Вехта
зимница "

Имот № 011106/единадесет хиляди сто и шест /, м."Вехта
зимница" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

Площ - 3,734 дка /два декара двеста деветдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,375 дка /два декара триста седемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

8.30 /осем
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
307

308

307
31.01.2007

308
31.01.2007

307

308

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Пропленски
рът "

Имот № 011121/единадесет хиляди сто двадесет и едно /,
м."Пропленски рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Пропленски
рът "

Имот № 011122/единадесет хиляди сто двадесет и две /,
м."Пропленски рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

1.40 /един
лев и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,336 дка /два декара триста седемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,959 дка /един декар деветстотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6.90 /шест
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
309

310

309
31.01.2007

310
31.01.2007

309

310

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Пропленски
рът "

Имот № 011128/единадесет хиляди сто двадесет и осем /,
м."Пропленски рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Пропленски
рът "

Имот № 011139/единадесет хиляди сто тридесет и девет /,
м."Пропленски рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

6.50 /шест
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,859 дка /един декар осемстотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,003 дка /един декар и три кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

3.50 /три лева
и петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
311

312

311
31.01.2007

312
31.01.2007

311

312

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Пропленски
рът "

Имот № 011154/единадесет хиляди сто петдесет и четири
/, м."Пропленски рът" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011156/единадесет хиляди сто петдесет и шест /,
м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /

5.30 /пет лева
и тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,516 дка /един декар пестотин и шестнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6.10 /шест
лева и десет

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

313

313
31.01.2007

313

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето "

деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето "

Имот № 011160/единадесет хиляди сто и шестдесет /,
м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

стотинки/
лева.

Площ - 1,732 дка /един декар седемстотин тридесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,070 дка /два декара и седемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
314

315

314
07.02.2007

315
08.02.2007

314

315

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето "

Имот № 011162/единадесет хиляди сто шестдесет и две /,
м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето "

Имот № 011167/единадесет хиляди сто шестдесет и
седем/, м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,129 дка /два декара и сто двадесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,210 дка /един декар и двеста и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

7.50 /седем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

4.20 /четири
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
316

317

316
08.02.2007

317
08.02.2007

316

317

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Фашкела "

Имот № 011188/единадесет хиляди сто осемдесет и
осем/, м."Фашкела" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето"

Имот № 011197/единадесет хиляди сто деветдесет и
седем/, м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

5.90 /пет лева
и деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,689 дка /един декар и шестстотин осемдесет и
десет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,815 дка /два декара и осемстотин и петнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Овощна градина
Категория на земята при неполивни условия - Девета

51.20
/петдесет и
един лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
318

319

318
08.02.2007

319
08.02.2007

318

319

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето"

Имот № 011215/единадесет хиляди двеста и петнадесет/,
м."Чардачето" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011249/единадесет хиляди двеста четиридесет и
девет/, м."Габриви рът" в землището на ТОПЛЕШ с

Площ - 1,184 дка /един декар и сто осемдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - Девета

12,40
/дванадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

11,80
/единадесет

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

320

320
08.02.2007

320

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Габриви рът"

ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Габриви рът"

Имот № 011288/единадесет хиляди двеста осемдесет и
осем/, м."Габриви рът" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 1,126 дка /един декар и сто двадесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,599 дка /нула декара и пестотин деветдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - Девета

лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

6,30 /шест
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
321

322

321
08.02.2007

322
08.02.2007

321

322

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Паничарка"

Имот № 011297/единадесет хиляди двеста деветдесет и
седем/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Паничарка"

Имот № 011301/единадесет хиляди триста и едно/,
м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,101 дка /два декара и сто и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,683 дка / нула декара и шестстотин осемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,20
/тринадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

4,30 /четири
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
323

324

323
08.02.2007

324
08.02.2007

323

324

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Паничарка"

Имот № 011304/единадесет хиляди триста и четири/,
м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Паничарка"

Имот № 011337 /единадесет хиляди триста тридесет и
седем/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

4,10 /четири
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0,647 дка / нула декара и шестстотин четиридесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3.002 дка / три декара и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

18,90 /
осемнадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
325

326

325
08.02.2007

326
08.02.2007

325

326

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Паничарка"

Имот № 011343 /единадесет хиляди триста четиридесет и
три/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011347 /единадесет хиляди триста четиридесет и
седем/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с

4,10 / четири
лева и десет
стотинки /
лева.

Площ - 0,645 дка / нула декара шестстотин четиридесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

4,90 / четири
лева и

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

327

327
08.02.2007

327

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Паничарка"

ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Паничарка"

Имот № 011348 /единадесет хиляди триста четиридесет и
осем/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,779 дка / нула декара седемстотин седемдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,282 дка / един декар двеста осемдесет и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

8,10 / осем
лева и десет
стотинки /
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
328

329

328
08.02.2007

329
08.02.2007

328

329

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Паничарка"

Имот № 011349 /единадесет хиляди триста четиридесет и
девет/, м."Паничарка" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Синия вир"

Имот № 011371 /единадесет хиляди триста седемдесет и
едно/, м."Синия вир" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

6,90 / шест
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,096 дка / един декар и деветдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,060 дка / един декар и шестдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6,70 / шест
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
330

331

330
08.02.2007

331
08.02.2007

330

331

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Синия вир"

Имот № 011372 /единадесет хиляди триста седемдесет и
две/, м."Синия вир" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Оградата"

Имот № 011396 /единадесет хиляди триста деветдесет и
шест/, м."Оградата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,213 дка / четири декара двеста и тринадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,483 дка / нула декара четиристотин осемдесет
и три кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - шеста

26,50 /
двадесет и
шест лева и
петдесет
стотинки /
лева.

18,30 /
осемнадесет
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
332

333

332
08.02.2007

333
08.02.2007

332

333

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Оградата"

Имот № 011397 /единадесет хиляди триста деветдесет и
седем/, м."Оградата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 011398 /единадесет хиляди триста деветдесет и
осем/, м."Оградата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

Площ - 1,443 дка / един декар четиристотин четиридесет
и три кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - шеста

54,50 /
петдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки /
лева.

77,50 /
седемдесет и

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

334

335

334
08.02.2007

335
08.02.2007

334

335

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Оградата"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Стръмна
ливада "

Имот № 011399/единадесет хиляди триста деветдесет и
девет лева /, м."Стръмна ливада" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Синия вир "

Имот № 011420/единадесет хиляди четиристотин и
двадесет лева /, м."Синия вир" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,049 дка / два декара и четиридесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - шеста

Площ - 0,309 дка /нула декара триста и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище с храсти
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

Площ - 0,877 дка /нула декара осемстотин седемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

седем лева и
петдесет
стотинки /
лева.

21.20
/двадесет и
един лев и
двадесет
стотинки/
лева.

5.50 /пет лева
и петдесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31

от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
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08.02.2007

337
08.02.2007

338
08.02.2007
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Бяла локва "

Имот № 011422/единадесет хиляди четиристотин и
двадесет и два лева /, м."Бяла локва" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чардачето "

Имот № 011423/единадесет хиляди четиристотин и
двадесет и три лева /, м."Чардачето" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Средока "

Имот № 012019/дванадесет хиляди и деветнадесет лева /,
м."Средока" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 14,292 дка /четиринадесет декара двеста
деветдесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,638 дка /два декара шестстотин тридесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Нива
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,340 дка /осем декара триста и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

980,.40
/деветстотин
и осемдесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

27,.70
/двадесет и
седем лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

29,.20
/двадесет и
девет лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената

територия и с
плана за
управление.
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Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Дядово
Баево "

Имот № 012031/дванадесет хиляди и тридесет и едно
лева /, м."Дядово Баево" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Лисец "

Имот № 012033/дванадесет хиляди и тридесет и три лева
/, м."Лисец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Лисец "

Имот № 012034/дванадесет хиляди и тридесет и четири
лева /, м."Лисец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище

Имот № 012035/дванадесет хиляди и тридесет и пет лева
/, м."Лисец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

8,.20 /осем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 2,053 дка /два декара петдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,053 дка /един декар петдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

4,.20 /четири
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

4,.80 /четири
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,205 дка /един декар двеста и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

3,.30 /три
лева и
тридесет

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните

Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Лисец "
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08.02.2007

344
08.02.2007

345
08.02.2007
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Площ - 0,820 дка /нула декара осемстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок"

Имот № 012045/дванадесет хиляди и четиридесет и пет
лева /, м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012047/дванадесет хиляди и четиридесет и седем
/, м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012055/дванадесет хиляди и петдесет и пет /,
м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,364 дка /три декара триста шестдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

стотинки/
лева.

13.50
/тринадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

4.90 /четири
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,237 дка /един декар и двеста тридесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,134 дка /осем декара и сто тридесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

32.50
/тридесет и
два лева и
петдесет
стотинки/
лева.

ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
346

347

348

346
08.02.2007

347
08.02.2007

348
08.02.2007

346

347

348

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012059/дванадесет хиляди и петдесет и девет /,
м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012064/дванадесет хиляди и шестдесет и четири
/, м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012068/дванадесет хиляди и шестдесет и осем /,
м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,934 дка /четири декара и деветстотин
тридесет и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

19.70
/деветнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

5.80 /пет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,452 дка /един декар и четиристотин петдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,273 дка /два декара и двеста седемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

47.30 /
четиридесет
и седем лева
и тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
349

350

351

352

349
08.02.2007

350
08.02.2007

351
08.02.2007

352
08.02.2007

349

350

351

352

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012069/дванадесет хиляди и шестдесет и девет /,
м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012070/дванадесет хиляди и седемдесет /,
м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Голям
средок "

Имот № 012071/дванадесет хиляди и седемдесет и едно
/, м."Голям средок" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 012093/дванадесет хиляди и oelejдесет и j,r /,
м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

Площ - 8,458 дка /осем декара и четиристотин петдесет
и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 6,692 дка /шест декара и шестстотин
деветдесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 5,151 дка /пет декара и сто петдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

60.90 /
шестдесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

26.80 /
двадесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

20.60 /
двадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

23.50 /
двадесет и

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

353

354

355

353
08.02.2007

354
08.02.2007

355
08.02.2007

353

354

355

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012095/дванадесет хиляди и деветдесет и пет /,
м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012096/дванадесет хиляди и деветдесет и шест
/, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012097/дванадесет хиляди и деветдесет и седем
/, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,865 дка /пет декара и осемстотин шестдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 10,325 дка /десет декара и триста двадесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,369 дка /четири декара и триста шестдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,760 дка /два декара и седемстотин и
шестдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

три лева и
петдесет
стотинки/
лева.

41.30 /
четиридесет
и един лева
и тридесет
стотинки/
лева.

17.50 /
седемнадесе
т лева и
петдесет
стотинки/
лева.

11.00
/единадесет
лева / лева.

има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се

Категория на земята при неполивни условия - Девета

356

357

358

356
08.02.2007

357
08.02.2007

358
08.02.2007

356

357

358

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012098/дванадесет хиляди и деветдесет и осем
/, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012110/дванадесет хиляди и сто и десет /,
м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012120/дванадесет хиляди и сто и двадесет /,
м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 6,727 дка /шест декара и седемстотин двадесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,727 дка /четири декара и седемстотин
двадесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,411 дка /един декар и четиристотин и
едидесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
26.90
/двадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

18.90
/осемнадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

5.60 /пет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
359

360

361

362

359
08.02.2007

360
08.02.2007

361
08.02.2007

362

359

360

361

362

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012121/дванадесет хиляди и сто и двадесет и
едно /, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012124/дванадесет хиляди и сто и двадесет и
четири /, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Тясна
рътлина "

Имот № 012125/дванадесет хиляди и сто и двадесет и пет
/, м."Тясна рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 015001 /петнадесет хиляди и едно/, м."ВИСОК

9.40 / девет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,346 дка /два декара и триста четиридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9.80 / девет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,462 дка /два декара и четиристотин шестдесет
и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6.20 / шест
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,557 дка /един декара и петстотин петдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

12.70

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

16.02.2007

363

364

365

363
16.02.2007

364
16.02.2007

365
16.02.2007

363

364

365

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015003 /петнадесет хиляди и три/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015005 /петнадесет хиляди и пет/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015006 /петнадесет хиляди и шест/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Площ - 5.786 дка /пет декара и седемстотин осемдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 9.716 дка /девет декара и седемстотин и
шестнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.849 дка /три декара и осемстотин четиридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.701 дка /три декара и седемстотин и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

/дванадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

21.40
/двадесет и
един лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

8.50 /осем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

8.10 /осем
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
366

367

368

366
16.02.2007

367
16.02.2007

368
16.02.2007

366

367

368

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015007 /петнадесет хиляди и седем/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015008 /петнадесет хиляди и осем/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015009 /петнадесет хиляди и девет/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

7.10 /седем
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 3.212 дка /три декара и двеста и дванадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.546 дка /три декара и петстотин четиридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.219 дка /три декара и двеста и деветнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

7.80 /седем
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

7.10 /седем
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със

заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
369

370

371

369
16.02.2007

370
16.02.2007

371
16.02.2007

369

370

371

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015010 /петнадесет хиляди и десет/, м."ВИСОК
ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015011 /петнадесет хиляди и единадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015012 /петнадесет хиляди и дванадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

5.90 /пет лева
и деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.666 дка /два декара и шестстотин шестдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

4.80 /четири
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.181 дка /два декара и сто осемдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.171 дка /три декара и сто седемдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

7.00 /седем/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

372

373

374

375

372
19.02.2007

373
19.02.2007

374
19.02.2007

375
19.02.2007

372

373

374

375

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015013 /петнадесет хиляди и тринадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015014 /петнадесет хиляди и четиринадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015015 /петнадесет хиляди и петнадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК

Имот № 015016 /петнадесет хиляди и шестнадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Площ - 5.165 дка /пет декара и сто шестдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

11.40
/единадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

3.50 /три лева
и петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.594 дка /един декар и петстотин деветдесет и
читири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

4.70 /четири
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.141 дка /два декара и сто четиридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.575 дка /три декара и петстотин седемдесет и пет

7.90 /седем
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.

376

377

378

376
19.02.2007

377
19.02.2007

378
19.02.2007

376

377

378

ЧУКАР"

кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015017 /петнадесет хиляди и седемнадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015018 /петнадесет хиляди и осемнадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015019 /петнадесет хиляди и деветнадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
10.0 /десет/
лева.

Площ - 4.546 дка /четири декара и петстотин четиридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

7.30 /седем
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 3.335 дка /три декара и триста тридесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 2.264 дка /два декара и двеста шестдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

5.00 /пет/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
379

380

381

379
19.02.2007

380
19.02.2007

381
19.02.2007

379

380

381

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 0150120/петнадесет хиляди и двадесет/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015021 /петнадесет хиляди двадесет и едно/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ВИСОК
ЧУКАР"

Имот № 015022 /петнадесет хиляди и двадесет и две/,
м."ВИСОК ЧУКАР" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и три/,
общ.Габрово

5.60 /пет лева
и шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.567 дка /два декара и петстотин шестдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

2.30 /два
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.037 дка /един декар и тридесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 2.186 дка /два декара и сто осемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

4.80 /четири
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
382

383

384

385

382
19.02.2007

383
19.02.2007

384
19.02.2007

385
19.02.2007

382

383

384

385

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015023 /петнадесет хиляди двадесет и три/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015024/петнадесет хиляди двадесет и четири/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015025/петнадесет хиляди двадесет и пет/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 015026/петнадесет хиляди двадесет и шест/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

3,40 / три
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 1.555 дка / един декар петстотин петдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

4,50 / четири
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,038 дка / два декара тридесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

6,70 / шест
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Площ - 3,050 дка / три декара и петдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

2,30 / два
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена

386

387

388

386
19.02.2007

387
19.02.2007

388
19.02.2007

386

387

388

м."Висок чукар"

Площ - 1 062 дка / един декар шестдесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015027/петнадесет хиляди двадесет и седем/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015028/петнадесет хиляди двадесет и осем/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015029/петнадесет хиляди двадесет и девет/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
12,00 /
дванадесет /
лева.

Площ - 5,439 дка / пет декара четиристотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

8,60 / осем
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Площ - 3,922 дка / три декара деветстотин двадесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 2.646 дка / два декара шестстотин четиридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

5,80 / пет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
389

390

391

389
19.02.2007

390
19.02.2007

391
19.02.2007

389

390

391

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015030/петнадесет хиляди и тридесет/, м."Висок
чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015031 /петнадесет хиляди тридесет и едно/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015032 /петнадесет хиляди тридесет и две/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

9,10 / девет
лева и десет
стотинки /
лева.

Площ - 4,140 дка / четири декара сто и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

5,40 / пет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,436 дка / два декара четиристотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 3,085 дка / три декара осемдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

6,80 / шест
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
392

393

394

392
20.02.2007

393
20.02.2007

394
20.02.2007

392

393

394

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Висок чукар"

Имот № 015033 /петнадесет хиляди тридесет и три/,
м."Висок чукар" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016001 /шестнадесет хиляди и едно/, м."Мийкови
ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови

Имот № 016002 /шестнадесет хиляди и две/, м."Мийкови
ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 5,240 дка / пет декара двеста и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 2,894 дка / два декара осемстотин деведесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,386 дка / два декара триста осемдесет и шест
кв.м./

11,50 /
единадесет
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

28,70 /
двадесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

21,50 /
двадесет и
един лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона

395

395
20.02.2007

395

ливади"

Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016003 /шестнадесет хиляди и три/, м."Мийкови
ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 0,722 дка / нула декара седемстотин двадесет и
две кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
7,10 / седем
лева и десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената

територия и с
плана за
управление.
396

397

396
20.02.2007

397
20.02.2007

396

397

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016024 /шестнадесет хиляди двадесет и четири/,
м."Мийкови ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016025 /шестнадесет хиляди двадесет и пет/,
м."Мийкови ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,00 / осем
лева и нула
стотинки /
лева.

Площ - 0,804 дка / нула декара осемстотин и четирикв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,886 дка / нула декара осемстотин осемдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

8,00 / осем
лева и нула
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
398

399

398
20.02.2007

399
20.02.2007

398

399

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016035 /шестнадесет хиляди тридесет и пет/,
м."Мийкови ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016056 /шестнадесет хиляди петдесет и шест/,
м."Мийкови ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 1,508 дка / един декар петстотин и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,612 дка / два декара шестстотин и дванадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,60 /
тринадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

23,50
/двадесет и
три лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
400

401

400
20.02.2007

401
20.02.2007

400

401

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Челдаревец
"

Имот № 016088 /шестнадесет хиляди осемдесет и осем/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Челдаревец

Имот № 016117 /шестнадесет хиляди сто и седемнадесет/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

4,90 / четири
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,226 дка / два декара двеста двадесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,232 дка / един декар двеста тридесет и два кв.м./

2,70 / два
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона

402

402
20.02.2007

402

"

Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016123 /шестнадесет хиляди сто двадесет и три/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2,415 дка / два декара четиристотин и петнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
5,30 / пет
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
403

404

403
20.02.2007

404
20.02.2007

403

404

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016124 /шестнадесет хиляди сто двадесет и
четири/, м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016126 /шестнадесет хиляди сто двадесет и
шест/, м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

5,90 / пет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,702 дка / два декара седемстотин и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 2,811 дка / два декара осемстотин и единадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

6,20 / шест
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
405

406

405
20.02.2007

406
20.02.2007

405

406

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016132 /шестнадесет хиляди сто тридесет и две/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016136/шестнадесет хиляди сто тридесет и шест/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,457 дка / два декара осемстотин и единадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 3,154 дка / три декара сто петдесет и четири
кв.м./

24,30
/двадесет и
четири лева
и тридесет
стотинки /
лева.

6,90 / шест
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона

Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

407

407
21.02.2007

407

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016152/шестнадесет хиляди сто петдесет и две/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 3,095 дка / три декара деветдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
6,80 / шест
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със

заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
408

409

408
21.02.2007

409
21.02.2007

408

409

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016154/шестнадесет хиляди сто петдесет и
четири/, м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016157/шестнадесет хиляди сто петдесет и
седем/, м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

4,00 / четири
лева / лева.

Площ - 1,990 дка / един декар деветстотин и деветдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,710 дка / един декар седемстотин и десет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

3,40 / четири
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
410

411

410
21.02.2007

411
26.02.2007

410

411

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016158/шестнадесет хиляди сто петдесет и осем/,
м."Челдаревец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧАРДАЧЕТО

Имот № 011196/единадесет хиляди сто деветдесет и
шест/, м."ЧАРДАЧЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

1,00 / един
лев / лева.

Площ - 0,520 дка / нула декара петстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 2,806 дка /два декара и осемстотин и шестт кв.м./

58.40
/петдесет и
осем лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект- Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона

412

412
26.02.2007

412

"

Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016159/шестнадесет хиляди сто петдесет и
девет/, м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 2,910 дка /два декара и деветотин и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до до изтичане
на
амортизационния
срок.
5.80 /пет лева
и осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
413

414

413
26.02.2007

414
26.02.2007

413

414

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016165/шестнадесет хиляди сто шестдесет и
пет/, м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016170/шестнадесет хиляди сто и седемдесет/,
м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

2.60 /два
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.287 дка /един декар и двеста осемдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 0.474 дка /нула декара и четиристотин седемдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

0.90 /нула
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
415

416

415
26.02.2007

416
26.02.2007

415

416

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016171/шестнадесет хиляди сто седемдесет и
едно/, м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 016179/шестнадесет хиляди сто седемдесет и
девет/, м."ЛОКВАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

4.90 /четири
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.440 дка /два декара и четиристотин и
четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

9.80 /девет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно-

417

418

417
26.02.2007

418
26.02.2007

417

418

м."ЛОКВАТА"

Площ - 1.085 дка /един декар и осемдесет и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЪРВОВ
ТРАП"

Имот № 016197/шестнадесет хиляди сто деветдесет и
седем/, м."ПЪРВОВ ТРАП" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016236/шестнадесет хиляди двеста тридесет и
шест/, м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

охранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
4.40 /четири
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.874 дка /нула декара и осемстотин седемдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.208 дка /два декара и двеста и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

11.00
/единадесет/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
419

420

419
26.02.2007

420
26.02.2007

419

420

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016237/шестнадесет хиляди двеста тридесет и
седем/, м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016239/шестнадесет хиляди двеста тридесет и
девет/, м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

6.00 /шест/
лева.

Площ - 1.196 дка /един декар и сто деветдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.437 дка /един декар и четиристотин тридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

7.20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
421

422

421
27.02.2007

422
27.02.2007

421

422

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016258/шестнадесет хиляди двеста петдесет и
осем/, м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЧЕЛДАРЕВЕ
Ц"

Имот № 016259/шестнадесет хиляди двеста петдесет и
девет/, м."ЧЕЛДАРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

4.40 /четири
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.176 дка /два декара и сто седемдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 3.274 дка /три декара и двеста седемдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

6.50 /шест
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
423

424

423
27.02.2007

424

423

424

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПАРЧЕВА
КОРИЯ"

Имот № 016262/шестнадесет хиляди двеста шестдесет и
две/, м."ПАРЧЕВА КОРИЯ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 016275/шестнадесет хиляди двеста седемдесет и

1.20 /един
лев и
двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.604 дка /нула декара и шестстотин и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

5.30 /пет лева

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

27.02.2007

425

425
26.02.2007

425

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПАРЧЕВА
КОРИЯ"

пет/, м."ПАРЧЕВА КОРИЯ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016293/шестнадесет хиляди двеста деветдесет и
три/, м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

и тридесет
стотинки/
лева.

Площ - 2.631 дка /два декара и шестстотин тридесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 2.703 дка /два декара и седемстотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

5.40 /пет лева
и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
426

427

426
26.02.2007

427
26.02.2007

426

427

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016310/шестнадесет хиляди триста и десет/,
м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОВЕСЕНИЩ
А"

Имот № 016311/шестнадесет хиляди триста и
единадесет/, м."ОВЕСЕНИЩА" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

2.60 /два
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.286 дка /един декар и двеста осемдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 1.629 дка /един декар и шестстотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

3.30 /три лева
и тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
428

429

428
26.02.2007

429
26.02.2007

428

429

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016314/шестнадесет хиляди триста и
четиринадесет/, м."НАД КОРИЯТА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016315/шестнадесет хиляди триста и петнадесет/,
м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3.656 дка /три декара и шестстотин петдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 1.244 дка /един декар и двеста четиридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

18.30
/осемнадесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

6.20 /шест
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
430

431

430
26.02.2007

431

430

431

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016332/шестнадесет хиляди триста тридесет и
две/, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 016333/шестнадесет хиляди триста тридесет и

Площ - 4.283 дка /четири декар и двеста осемдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

21.40
/двадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

7.20 /седем

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

26.02.2007

432

432
26.02.2007

432

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

три/, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016334/шестнадесет хиляди триста тридесет и
четири/, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.318 дка /един декар и триста и осемнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3,340 дка /три декара и триста и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

18,40
/осемнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
433

434

433
26.02.2007

434
26.02.2007

433

434

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016341/шестнадесет хиляди триста четиридесет
и един /, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016342/шестнадесет хиляди триста четиридесет
и две /, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

10,90 / десет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,987 дка /един декар деветстотин осемедесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2,030 дка /два декара и тридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

11,20 /
единадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
435

436

435
26.02.2007

436
26.02.2007

435

436

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НАД
КОРИЯТА"

Имот № 016344/шестнадесет хиляди триста четиридесет
и четири /, м."НАД КОРИЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов трап
"

Имот № 016357/шестнадесет хиляди триста петдесет и
седем /, м."Първов трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3,987 дка / три декара девестотин осемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1,006 дка / един декар и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

21,90 /
двадесет и
един лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

9,10 / девет
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
437

437
26.02.2007

437

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов трап
"

Имот № 016372/шестнадесет хиляди триста седемдесет
и две /, м."Първов трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 6,091 дка / шест декара деветдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

60,30 /
шестдесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на

амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
438

439

438
26.02.2007

439

438

439

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов трап
"

Имот № 016381/шестнадесет хиляди триста осемдесет и
едно /, м."Първов трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 016407/шестнадесет хиляди четиристотин и

Площ - 1,547 дка /един декар петстотин четиридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

13,90 /
тринадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

11,70 /

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

26.02.2007

440

440
26.02.2007

440

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Рътлината"

седем /, м."Рътлината" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Рътлината"

Имот № 016412/шестнадесет хиляди четиристотин и
дванадесет /, м."Рътлината" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,339 дка /два декара триста тридесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0,038 дка /нула декара тридесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

единадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

00,20
/двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
441

442

441
26.02.2007

442
28.02.2007

441

442

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Рътлината"

Имот № 016422/шестнадесет хиляди четиристотин и
двадесет и две/, м."Рътлината" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Йовча"

Имот № 016445 /шестнадесет хиляди четиристотин
четиридесет и пет/, м."Йовча" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

1,60 /един
лев и
шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,315 дка /нула декара триста и петнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1,378 дка / един декар триста седемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6,90 / шест
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
443

444

443
28.02.2007

444
28.02.2007

443

444

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Йовча"

Имот № 016449 /шестнадесет хиляди четиристотин
четиридесет и девет/, м."Йовча" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016469 /шестнадесет хиляди четиристотин
шестдесет и девет/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,896 дка / два декара осемстотин деветдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,317 дка / нула декара триста и седемнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,50 /
четиринадесе
т лева и
петдесет
стотинки /
лева.

1,60 / един
лев и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
445

446

445
28.02.2007

446

445

446

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016470 /шестнадесет хиляди четиристотин и
седемдесет/, м."Първов трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 016471 /шестнадесет хиляди четиристотин

1,40 / един
лев и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,273 дка / нула декара двеста и седемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

1,70 / един

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

28.02.2007

447

447
28.02.2007

447

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

седемдесет и едно/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016472 /шестнадесет хиляди четиристотин
седемдесет и две/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

лев и
седемдесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,332 дка / нула декара триста и тридесет и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,188 дка / два декара сто осемдесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,90 / десет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
448

449

448
28.02.2007

449
28.02.2007

448

449

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016474 /шестнадесет хиляди четиристотин
седемдесет и четири/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016475 /шестнадесет хиляди четиристотин
седемдесет и пет/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 3,365 дка / три декара триста шестдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,802 дка / нула декара осемстотин и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,80
/шестнадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

4,00 /четири /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
450

451

450
28.02.2007

451
28.02.2007

450

451

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016476 /шестнадесет хиляди четиристотин
седемдесет и шест/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016490 /шестнадесет хиляди четиристотин и
деветдесет/, м."Първов трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

2,30 /два
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,455 дка / нула декара четиристотин петдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,188 дка / един декар сто осемдесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

2,40 /два
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
452

453

452
28.02.2007

453
28.02.2007

452

453

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Мийкови
ливади"

Имот № 016491 /шестнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и едно/, м."Мийкови ливади" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016492 /шестнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и две/, м."Челдаревец" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

2,30 / два
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,253 дка / нула декара двеста петдесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,838 дка / три декара осемстотин тридесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

7,70 / седем
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената

територия и с
плана за
управление.
454

455

456

454
05.03.2007

455
05.03.2007

456
05.03.2007

454

455

456

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Челдаревец"

Имот № 016494 /шестнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и четири/, м."Челдаревец" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Първов
трап"

Имот № 016496 /шестнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и шест/, м."Първов трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Дългата
рътлина"

Имот № 018008 /осемнадесет хиляди и осем /, м."Дълга
рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

8,20 / осем
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Площ - 4,075 дка / четири декара седемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

8,00 / осем
лева / лева.

Площ - 3,995 дка / три декара деветстотин деветдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,882 дка / хиляда декара осемстотин осемдесет
и две кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,40 / девет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
457

458

457
05.03.2007

458
05.03.2007

457

458

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Малка
рътлина"

Имот № 018059 /осемнадесет хиляди и петдесет и девет /,
м."Малка рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 018080 /осемнадесет хиляди и осемдесет /,
м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

3,80 / три
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,759 дка / нула декара седемстотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

114,20 / сто и
четиринадесе
т лева и
двадесет
стотинки /

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

459

459
05.03.2007

459

м." Бяля локва"

Площ - 3,171 дка / три декара сто седемдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

Имот № 018081 /осемнадесет хиляди осемдесет и едно /,
м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

45,90
/четиридесет
и пет лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,275 дка / нула декара седемстотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
460

461

460
05.03.2007

461
05.03.2007

460

461

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

Имот № 018083 /осемнадесет хиляди осемдесет и три /,
м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

Имот № 018085 /осемнадесет хиляди осемдесет и пет/,
м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 1,688 дка / един декар шестстотин осемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

Площ - 1,939 дка / един декар деветстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

60,80
/шестдесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

60,80
/шестдесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
462

463

462
07.03.2007

463
07.03.2007

462

463

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018090/осемнадесет хиляди и деветдесет/,
м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 018093/осемнадесет хиляди деветдесет и три/,
м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

10.50 /десет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.292 дка /нула декара и двеста деветдесет и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

21.30
/двадесет и

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота

464

464
07.03.2007

464

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018094/осемнадесет хиляди деветдесет и четири/,
м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0.592 дка /нула декара и петстотин деветдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.394 дка /нула декара и триста деветдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

един лева и
тридесет
стотинки/
лева.

14.20
/четиринадес
ет лева и
двадесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
465

466

467

465
07.03.2007

466
07.03.2007

467

465

466

467

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018110/осемнадесет хиляди сто и десет/, м."БЯЛА
ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018113/осемнадесет хиляди сто и тринадесет/,
м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 018130/осемнадесет хиляди сто и тридесет/,

Площ - 0.664 дка /нула декара и шестстотин шестдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 1.579 дка /един декар и петстотин седемдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

23.90
/двадесет и
три лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

56.80
/петдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

24.00

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

07.03.2007

468

468
07.03.2007

468

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018131/осемнадесет хиляди сто тридесет и едно/,
м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

/двадесет и
четири/ лева.

Площ - 0.666 дка /нула декара и шестстотин шестдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.770 дка /нула декара и седемстотин и
седемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

27.70
/двадесет и
седем лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
469

470

469
07.03.2007

470
07.03.2007

469

470

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДО
ВОДЕНИЦАТА"

Имот № 018145/осемнадесет хиляди сто четиридесет и
пет/, м."ДО ВОДЕНИЦАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДО
ВОДЕНИЦАТА"

Имот № 018156/осемнадесет хиляди сто петдесет и шест/,
м."ДО ВОДЕНИЦАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

18.10
/осемнадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0.503 дка /нула декара и петстотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.499 дка /нула декара и четиристотин деветдесет
и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

18.00
/осемнадесет/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
471

472

471
07.03.2007

472
08.03.2007

471

472

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДО
ВОДЕНИЦАТА"

Имот № 018157/осемнадесет хиляди сто петдесет и
седем/, м."ДО ВОДЕНИЦАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НОНИН
ДОЛ"

Имот № 018189/осемнадесет хиляди сто осемдесет и
девет/, м."НОНИН ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 0.521 дка /нула декара и петстотин двадесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.829 дка /нула декара и осемстотин двадесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

18.80
/осемнадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

29.80
/двадесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
473

474

473
08.03.2007

474

473

474

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НОНИН
ДОЛ"

Имот № 018190/осемнадесет хиляди сто и деветдесет/,
м."НОНИН ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 018191/осемнадесет хиляди сто деветдесет и

Площ - 0.518 дка /нула декара и петстотин и осемнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

18.60
/осемнадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

8.70 /осем

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

08.03.2007

475

475
08.03.2007

475

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НОНИН
ДОЛ"

едно/, м."НОНИН ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НОНИН
ДОЛ"

Имот № 018197/осемнадесет хиляди сто деветдесет и
седем/, м."НОНИН ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.242 дка /нула декара и двеста четиридесет и две
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.434 дка /нула декара и четиристотин тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

15.60
/петнадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
476

477

476
08.03.2007

477
08.03.2007

476

477

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НОНИН
ДОЛ"

Имот № 018199/осемнадесет хиляди сто деветдесет и
девет/, м."НОНИН ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГАБРАЧЕТО
"

Имот № 018220/осемнадесет хиляди двеста и двадесет/,
м."ГАБРАЧЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0.484 дка /нула декара и четиристотин осемдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 2.525 дка /два декара и петстотин двадесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

17.40
/седемнадесе
т лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

12.60
/дванадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
478

479

478
08.03.2007

479
08.03.2007

478

479

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018231/осемнадесет хиляди двеста тридесет и
едно/, м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018232/осемнадесет хиляди двеста тридесет и
ole/, м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

6.80 /шест
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.761 дка /нула декара и седемстотин шестдесет и
едно кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0.385 дка /нула декара и триста осемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

3.50 /три лева
и петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
480

481

480
08.03.2007

481

480

481

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БЯЛА
ЛОКВА"

Имот № 018276/осемнадесет хиляди двеста седемдесет и
шест/, м."БЯЛА ЛОКВА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 018277/осемнадесет хиляди двеста седемдесет и

Площ - 4.553 дка /четири декара и петстотин петдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

163.50 /сто
шестдесет и
три лева и
петдесет
стотинки/
лева.

52.20

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

08.03.2007

482

483

484

482
08.03.2007

483
08.03.2007

484
08.03.2007

482

483

484

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

седем/, м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

Имот № 018278/осемнадесет хиляди двеста седемдесет и
осем/, м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Бяла локва"

Имот № 018279/осемнадесет хиляди двеста седемдесет и
девет/, м."Бяла локва" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 019004/деветнадесет хиляди и четири/, м."Петков
сварак" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,485 дка / два декара ичетиристотин осемдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище с храсти
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 1,044 дка / един декар и четиридесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 1,267 дка / един декар и двеста шестдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

/петдесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
лева.

37.60
/тридесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

45.60
/четиридесет
и пет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

10.00 /десет
лева и нула
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:

485

485
08.03.2007

485

ЕКАТТЕ 99033,
м."Петков
сварак "

Площ - 2,001 дка / два декара и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Петков
сварак "

Имот № 019021/деветнадесет хиляди двадесет и един/,
м."Петков сварак" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 4,256 дка / четири декара двеста петдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
21.30
/двадесет и
един лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
486

487

486
08.03.2007

487
08.03.2007

486

487

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Петков
сварак "

Имот № 019022/деветнадесет хиляди двадесет и две/,
м."Петков сварак" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Могилата "

Имот № 019024/деветнадесет хиляди двадесет и четири/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

9.80 /девет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,963 дка / един декар двеста петдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 6,536 дка / шест декара петстотин тридесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

32,70
/тридесет и
две лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
488

489

488
08.03.2007

489
08.03.2007

488

489

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Могилата "

Имот № 019025/деветнадесет хиляди двадесет и пет/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Могилата "

Имот № 019029/деветнадесет хиляди двадесет и девет/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 10,502 дка / десет декара петстотин и два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,601 дка / два декара шестстотин и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

52,50
/петдесет и
две лева и
петдесет
стотинки/
лева.

13,00
/тринадесет
лева / лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на

водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
490

490
08.03.2007

490

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Могилата "

Имот № 019033/деветнадесет хиляди тридесет и три/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 4,755 дка / четири декара седемстотин петдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

23,80
/двадесет и
три лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиораати
вна дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената

територия и с
плана за
управление.
491

492

491
13.03.2007

492
13.03.2007

491

492

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Могилата"

Имот № 019034 /деветнадесет хиляди тридесет и четири/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Могилата"

Имот № 019035 /деветнадесет хиляди тридесет и пет/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,647 дка / два декара шестстотин четиридесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,180 дка / четири декара сто и осемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,20
/тринадесет
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

20,80 /
двадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
493

494

493
13.03.2007

494
13.03.2007

493

494

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Могилата"

Имот № 019056 /деветнадесет хиляди петдесет и шест/,
м."Могилата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Петков
сварак"

Имот № 019066 /деветнадесет хиляди шестдесет и шест/,
м."Петков сварак" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,014 дка / пет декара и четиринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,882 дка / нула декара осемстотин осемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

25,10
/двадесет и
пет лева и
десет
стотинки /
лева.

4,40 /четири
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
495

496

495
13.03.2007

496
13.03.2007

495

496

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Септа"

Имот № 019082 /деветнадесет хиляди осемдесет и две/,
м."Септа" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Септа"

Имот № 019083 /деветнадесет хиляди осемдесет и три/,
м."Септа" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 1,498 дка / един декар четиристотин деветдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,665 дка / един декар шестстотин шестдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

7,50 /седем
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

8,30 /осем
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
497

498

497
13.03.2007

498
15.03.2007

497

498

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Септа"

Имот № 019084 /деветнадесет хиляди осемдесет и
четири/, м."Септа" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Септа"

Имот № 019085 /деветнадесет хиляди осемдесет и пет/,
м."Септа" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

9,50 /девет
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,901 дка / един декар деветстотин и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,669 дка / три декара шестстотин шестдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

18,30
/осемнадесет
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
499

500

499
15.03.2007

500
15.03.2007

499

500

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Септа"

Имот № 019087 /деветнадесет хиляди осемдесет и седем/,
м."Септа" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 019094 /деветнадесет хиляди деветдесет и
четири/, м."Бодилака" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,315 дка / два декара триста и петнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,60
/единадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

16,10
/шестнадесет
лева и десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно

501

502

501
19.03.2007

502
19.03.2007

501

502

м."Бодилака"

Площ - 3,222 дка / три декара двеста двадесет и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЕТКОВ
СВАРАК "

Имот № 019192 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
две/, м."ПЕТКОВ СВАРАК" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019193 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
три/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,984 дка / два декара деветстотин осемдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,770 дка / осем декара седемстотин и
седемдесеткв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
14,90
/четиринадес
ет лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

43,90
/четиридесет
и три лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
503

504

505

503
19.03.2007

504
19.03.2007

505
19.03.2007

503

504

505

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019194 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
четири/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019195 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
пет/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

- имот №
019050 Пасище,
мера;Обл.Габр
ово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019196 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
шест/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3,472 дка / три декара четиристотин седемдесет и
две кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,291 дка / четири декара двеста деветдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 4,832 дка / четири декара осемстотин тридесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

17,40
/седемнадесе
т лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

21,50
/двадесет и
един лева и
петдесет
стотинки /
лева.

26,60
/двадесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
506

507

508

506
19.03.2007

507
19.03.2007

508
19.03.2007

506

507

508

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019197 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
седем/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЕТКОВ
СВАРАК"

Имот № 019198 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
осем/, м."ПЕТКОВ СВАРАК" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МОГИЛАТА"

Имот № 019199 /деветнадесет хиляди сто деветдесет и
девет/, м."МОГИЛАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,945 дка / два декара деветстотин четиридесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,820 дка / два декара осемстотин и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,000 дка / четири декара /
Начин на трайно ползване - Пасище , мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,70
/четиринадес
ет лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

14,10
/четиринадес
ет лева и
десет
стотинки /
лева.

20,00
/двадесет
лева/ лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
509

510

509
19.03.2007

510
19.03.2007

509

510

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПРИСОЙКА"

Имот № 020010 /двадесет хиляди и десет/, м."ПРИСОЙКА"
в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и
девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020012/двадесет хиляди и дванадесет/, м."МЕЧИ
ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 1,757 дка / един декар седемстотин петдесет и
седем /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

Площ - 0,647 дка / нула декара шестстотин четиридесет и
седем /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

63,30
/шестдесет и
три лева и
тридесет
тотинки/
лева.

23,30
/двадесет и
три лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
511

512

511
26.03.2007

512
26.03.2007

511

512

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДО
ВОДЕНИЦАТА"

Имот № 018160/осемнадесет хиляди сто и шестдесет/,
м."ДО ВОДЕНИЦАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020013/двадесет хиляди и тринадесет/, м."МЕЧИ
ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

6.50 /шест
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.180 дка /нула декара и сто и осемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.952 дка /нула декара и деветстотин питдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

37.70
/тридесет и
седем лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
513

514

513
26.03.2007

514

513

514

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020014/двадесет хиляди и четиринадесет/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 020018/двадесет хиляди и осемнадесет/, м."МЕЧИ

Площ - 0.673 дка /нула декара и шестстотин седемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

24.20
/двадесет и
четири лева и
двадесет
стотинки/
лева.

82.20

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

26.03.2007

515

515
26.03.2007

515

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020021/двадесет хиляди двадесет и едно/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.076 дка /два декара и седемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.656 дка /нула декара и шестстотин петдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

/осемдесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
лева.

23.60
/двадесет и
три лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
516

517

516
26.03.2007

517
26.03.2007

516

517

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020022/двадесет хиляди двадесет и две/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020023/двадесет хиляди двадесет и три/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0.863 дка /нула декара и осемстотин шестдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.607 дка /нула декара и шестстотин и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

31.10
/тридесет и
еден лева и
десет
стотинки/
лева.

21.90
/двадесет и
един лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
518

519

518
26.03.2007

519
26.03.2007

518

519

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 020026/двадесет хиляди двадесет и шест/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЮРТА"

Имот № 020031/двадесет хиляди тридесет и едно/,
м."ЮРТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

25.00
/двадесет и
пет/ лева.

Площ - 0.695 дка /нула декара и шестстотин деветдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.695 дка /нула декара и шестстотин деветдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

15.80
/петнадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
520

521

520
26.03.2007

521

520

521

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЮРТА"

Имот № 020042/двадесет хиляди четиридесет и две/,
м."ЮРТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 020044/двадесет хиляди четиридесет и четири/,

631.
/шестстотин
тридесет и
един/ лева.

Площ - 17.529 дка /седемнадесет декара и петстотин
двадесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

25.70

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

26.03.2007

522

522
26.03.2007

522

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЮРТА"

м."ЮРТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГЕЦОВОТО"

Имот № 020056/двадесет хиляди петдесет и шест/,
м."ГЕЦОВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0.714 дка /нула декара и седемстотин и
четиринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 1.340 дка /един декар и триста и четиридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

/двадесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

48.20
/четиридесет
и осем лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
523

524

523
26.03.2007

524
26.03.2007

523

524

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГЕЦОВОТО"

Имот № 020063/двадесет хиляди шестдесет и три/,
м."ГЕЦОВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГЕЦОВОТО"

Имот № 020064/двадесет хиляди шестдесет и четири/,
м."ГЕЦОВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0.595 дка /нула декара и петстотин деветдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 1.658 дка /един декар и шестстотин петдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

21.40
/двадесет и
един лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

59.70
/петдесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
525

526

525
26.03.2007

526
26.03.2007

525

526

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГЕЦОВОТО"

Имот № 020067/двадесет хиляди шестдесет и седем/,
м."ГЕЦОВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020073/двадесет хиляди седемдесет и три/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 1.412 дка /един декар и четиристотин и
дванадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ШЕСТА

Площ - 0.773 дка /нула декара и седемстотин
седемдесети три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

50.80
/петдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

7.00 /седем/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
527

528

527
26.03.2007

528

527

528

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020080/двадесет хиляди и осемдесет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 020081/двадесет хиляди осемдесет и едно/,

Площ - 1.474 дка /един декар и четиристотин седемдесет
и четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

13.30
/тринадесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

6.10 /шест

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

26.03.2007

529

529
26.03.2007

529

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020085/двадесет хиляди осемдесет и пет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0.683 дка /нула декара и шестстотин осемдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.269 дка /един декар и двеста шестдесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

11.40
/единадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
530

531

530
26.03.2007

531
26.03.2007

530

531

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020091/двадесет хиляди деветдесет и едно/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020097/двадесет хиляди деветдесет и седем/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 1.971 дка /един декар и деветстотин седемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3,674 дка / три декара шестстотин седемдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

17.70
/седемнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

33,10
/тридесет и
три лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
532

533

532
26.03.2007

533
26.03.2007

532

533

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020098/двадесет хиляди деветдесет и осем/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 020099/двадесет хиляди деветдесет и девет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,653 дка / два декара шестстотин петдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

23,90
/двадесет и
три лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

7,40 /седем
лева и
четиридесет
стотинки/

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:

ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

534

534
26.03.2007

534

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

лева.
Площ - 0,817 дка / нула декара осемстотин и
седемнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Имот № 020105/двадесет хиляди сто и пет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 4,342 дка / четири декара триста четиридесет и
две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

39,90
/тридесет и
девет лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се

дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
535

536

535
26.03.2007

536
26.03.2007

535

536

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020109/двадесет хиляди сто и девет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020112/двадесет хиляди сто и дванадесет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7,80 /седем
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,870 дка / нула декара осемстотин и седемдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,785 дка / един декар седемстотин осемдесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,10
/шестнадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
537

537
26.03.2007

537

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020115/двадесет хиляди сто и петнадесет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2,488 дка /два декара четиристотин осемдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

22,40
/двадесет и
два лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
538

539

538
26.03.2007

539
26.03.2007

538

539

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020118/двадесет хиляди сто и осемнадесет/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020123/двадесет хиляди сто двадесет и три/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

10,90 /десет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,209 дка / един декардвеста и девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,138 дка / един декар сто тридесет и осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,20 /десет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
540

541

540
26.03.2007

541
27.03.2007

540

541

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020126/двадесет хиляди сто двадесет и шест/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БОРУЩИЦА"

Имот № 020128/двадесет хиляди сто двадесет и осем/,
м."БОРУЩИЦА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,40 /осем
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,928 дка / нула декара деветстотин двадесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,767 дка / четири декара седемстотин шестдесет
и седем кв.м. /

42,90
/четиридесет
и два лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона

Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

542

542
27.03.2007

542

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГОЛЯМ
БОРОВ РЪТ"

Имот № 020130/двадесет хиляди сто и тридесет/,
м."ГОЛЯМ БОРОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 2,394 дка / два декара триста деветдесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
21,50
/двадесет и
един лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
543

544

543
27.03.2007

544
27.03.2007

543

544

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГОЛЯМ
БОРОВ РЪТ"

Имот № 020135/двадесет хиляди сто тридесет и пет/,
м."ГОЛЯМ БОРОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

Имот № 020146/двадесет хиляди сто четиридесет и шест/,
м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,70 / осем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,736 дка / един декара седемстотин тридесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,076 дка / един декара седемдесет и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

5,40 / пет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
545

546

545
27.03.2007

546

545

546

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

Имот № 020154/двадесет хиляди сто петдесет и четири/,
м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 020155/двадесет хиляди сто петдесет и пет/,

3,50 / три
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,695 дка / нула декара шестстотин деветдесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

4,50 / четири

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

27.03.2007

547

547
27.03.2007

547

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

Имот № 020162/двадесет хиляди сто шестдесет и две/,
м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,908 дка / нула декара деветстотин и осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,874 дка / два декара осемстотин седемдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,40 /
четиринадесе
т лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена

територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
548

549

548
27.03.2007

549
27.03.2007

548

549

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

Имот № 020165/двадесет хиляди сто шестдесет и пет/,
м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."АРМАЗОВ
РЪТ"

Имот № 020173/двадесет хиляди сто седемдесет и три/,
м."АРМАЗОВ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

5,00 / пет
лева / лева.

Площ - 1,007 дка / един декар и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,984 дка / четири декара деветстотин осемдесет
и четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

24,90 /
двадесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс

"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
550

550
27.03.2007

550

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДРЯНА"

Имот № 020188/двадесет хиляди сто осемдесет и осем/,
м."ДРЯНА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 5,164 дка / четири декара сто шестдесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Шеста

25,80 /
двадесет и
пет лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
551

552

551
27.03.2007

552
28.03.2007

551

552

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦИГАНСКА
ЛОМ"

Имот № 021003/двадесет и една хиляди и три/,
м."ЦИГАНСКА ЛОМ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цигански
лом"

Имот № 021004 /двадесет и едно хиляди и четири/,
м."Цигански лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,817 дка / два декара осемстотин и седемнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,844 дка / три декара осемстотин четиридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,10 /
четиринадесе
т лева и
десет
стотинки/
лева.

19,20 /
деветнадесет
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
553

554

553
28.03.2007

554
28.03.2007

553

554

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цигански
лом"

Имот № 021008 /двадесет и едно хиляди и осем/,
м."Цигански лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цигански
лом"

Имот № 021010 /двадесет и едно хиляди и десет/,
м."Цигански лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

9,10 / девет
лева и десет
стотинки /
лева.

Площ - 1,828 дка / един декар осемстотин двадесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,659 дка / един декар шестстотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

8,30 / осем
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
555

556

555
28.03.2007

556

555

556

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021032 /двадесет и едно хиляди тридвсет и две/,
м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 021034 /двадесет и едно хиляди тридвсет и

Площ - 1,487 дка / един декар четиристотин осемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

7,40 / седем
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

5,40 / пет

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

28.03.2007

557

557
28.03.2007

557

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

четири/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021035 /двадесет и едно хиляди тридвсет и пет/,
м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,079 дка / един декар седемдесет и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,151 дка / един декар сто петдесет и един кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,40 / десет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
558

559

558
28.03.2007

559
28.03.2007

558

559

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021037 /двадесет и едно хиляди тридвсет и
седем/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021041 /двадесет и едно хиляди четиридвсет и
едно/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,252 дка / пет декара двеста петдесет и два
кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,076 дка / един декар седемдесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

47,30 /
четиридесет
и седем лева
и тридесет
стотинки /
лева.

9,70 /девет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
560

561

560
28.03.2007

561
28.03.2007

560

561

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021046 /двадесет и едно хиляди четиридвсет и
шест/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021050 /двадесет и едно хиляди и петдвсет /,
м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 1,810 дка / един декар осемстотин и десет кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,742 дка / два декара седемстотин четиридесет
и две кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,30
/шестнадесет
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

24,70
/двадесет и
четири лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
- охранителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
562

563

562
02.04.2007

563

562

563

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021058/двадесет и една хиляди петдесет и осем/,
м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 021059/двадесет и една хиляди петдесет и девет/,

Площ - 3.918 дка /три декара и деветстотин и
осемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

35.30
/тридесет и
пет лева и
тридесет
стотинки/
лева.

8.40 /осем

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

02.04.2007

564

564
02.04.2007

564

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021061/двадесет и една хиляди шестдесет и
едно/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.936 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.479 дка /два декара и четиристотин седемдесет
и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

22.30
/двадесет и
два лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
565

566

565
02.04.2007

566
02.04.2007

565

566

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021063/двадесет и една хиляди шестдесет и три/,
м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021066/двадесет и една хиляди шестдесет и
шест/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3.589 дка /три декара и петстотин осемдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.324 дка /два декара и триста двадесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

32.30
/тридесети
два лева и
тридесет
стотинки/
лева.

20.90
/двадесет и
два лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
567

568

567
02.04.2007

568
02.04.2007

567

568

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021068/двадесет и една хиляди шестдесет и
осем/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021069/двадесет и една хиляди шестдесет и
девет/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 6.372 дка /шест декара и триста седемдесет и две
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 4.582 дка /четири декара и петстотин осемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

57.30
/петдесет и
седем лева и
тридесет
стотинки/
лева.

41.20
/четиридесет
и един лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
569

570

569
02.04.2007

570

569

570

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021072/двадесет и една хиляди седемдесет и
две/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 021080/двадесет и една хиляди и осемдесет/,

Площ - 4.320 дка /четири декара и триста и двадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

38.90
/тридесет и
осем лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

14.90

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

02.04.2007

571

571
02.04.2007

571

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021083/двадесет и една хиляди осемдесет и три/,
м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 1.650 дка /един декар и шестстотин и петдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 4.867 дка /четири декара и осемстотин шестдесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

/четиринадес
ет лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

43.80
/четиридесет
и три лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
572

573

572
03.04.2007

573
03.04.2007

572

573

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021095/двадесет и една хиляди деветдесет и пет/,
м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021096/двадесет и една хиляди деветдесет и
шест/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

7.60 /седем
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.514 дка /един декар и петстотин и четиринадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0.426 дка /нула декара и четиристотин двадесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

2.10 /два
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
574

575

574
03.04.2007

575
03.04.2007

574

575

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИВОЛЦИТ
Е"

Имот № 021097/двадесет и една хиляди деветдесет и
седем/, м."КРИВОЛЦИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 021099/двадесет и една хиляди деветдесет и
девет/, м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

3.00 /три/
лева.

Площ - 0.590 дка /нула декара и петстотин и деветдесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.042 дка /три декара и четиридесет и два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

15.20
/петнадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
576

577

576
03.04.2007

577

576

577

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."МЕЧИ ДОЛ"

Имот № 021101/двадесет и една хиляди сто и едно/,
м."МЕЧИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 021109/двадесет и една хиляди сто и девет/,

9.40 /девет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.879 дка /един декар и осемстотин седемдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

49.40

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

03.04.2007

578

578
03.04.2007

578

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021110/двадесет и една хиляди сто и десет/,
м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 9.884 дка /девет декара и осемстотин осемдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0.479 дка /нула декара и четиристотин седемдесет
и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

/четиридесет
и девет лева
и
четиридесет
стотинки/
лева.

2.40 /два
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
579

580

579
03.04.2007

580
03.04.2007

579

580

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021119/двадесет и една хиляди сто и
деветнадесет/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021123/двадесет и една хиляди сто и двадесет и
три/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.638 дка /два декара и шестстотин тридесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.893 дка /три декара осемстотин деветдесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

13.20
/тринадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

19.50
/деветнадесе
т лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
581

582

581
03.04.2007

582
05.04.2007

581

582

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021128/двадесет и една хиляди сто двадесет и
осем/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021132/двадесет и една хиляди сто тридесет и
две/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5.857 дка /пет декара и осемстотин петдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2,271 дка /два декара и двеста седемдесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

29.30
/двадесет и
девет лева и
тридесет
стотинки/
лева.

11.40
/единадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
583

584

583
05.04.2007

584
05.04.2007

583

584

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021139/двадесет и една хиляди сто тридесет и
девет/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021144/двадесет и една хиляди сто четиридесет и
четири/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,307 дка /три декара и триста и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3,380 дка /три декара и триста и осемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

16.50
/шестнадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

16.90
/шестнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
585

586

585
05.04.2007

586
05.04.2007

585

586

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021149/двадесет и една хиляди сто четиридесет и
девет/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021152/двадесет и една хиляди сто петдесет и
две/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,999 дка /три декара и деветстотин деветдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1,060 дка /един декар и шестдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

13.50 /
тринадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

5.30 / пет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен

обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
587

587
05.04.2007

587

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021154/двадесет и една хиляди сто петдесет и
четири/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 1,621 дка /един декар шестстотин двадесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

8.10 / осем
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
588

589

588
05.04.2007

589
05.04.2007

588

589

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021157/двадесет и една хиляди сто петдесет и
седем/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГРОБА"

Имот № 021161/двадесет и една хиляди сто шестдесет и
един/, м."Гроба" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,652 дка /четири декара шестстотин петдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 4,578 дка /четири декара петстотин седемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

23.30 /
двадесет и
три лева и
тридесет
стотинки/
лева.

22.90 /
двадесет и
два лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
590

591

590
05.04.2007

591
05.04.2007

590

591

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ГРОБА"

Имот № 021167/двадесет и една хиляди сто шестдесет и
седем/, м."Гроба" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БАЕВОТО"

Имот № 021180/двадесет и една хиляди сто и осемтдесет
/, м."БАЕВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,757 дка /четири декара седемстотин петдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1,878 дка /един декар осемстотин седемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

23.80 /
двадесет и
три лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

9.40 /девет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
592

593

592
06.04.2007

593
06.04.2007

592

593

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Баевото"

Имот № 021181/двадесет и една хиляди сто осемдесет и
едно/, м."Баевото" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 021185/двадесет и една хиляди сто осемдесет и
пет/, м."Баевото" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

3,80 / три
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,758 дка / нула декара седемстотин петдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,10 /
четиринадесе
т лева и
десет
стотинки/

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

594

594
06.04.2007

594

м."Баевото"

Площ - 2,817 дка / два декара осемстотин и седемнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище с храсти
Категория на земята при неполивни условия - Девета

лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021194/двадесет и една хиляди сто деветдесет и
четири/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

21,80 /
двадесетдесе
т и един лев
и осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 4,350 дка / четири декара триста и петдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
595

596

595
06.04.2007

596
06.04.2007

595

596

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021195/двадесет и една хиляди сто деветдесет и
пет/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021196/двадесет и една хиляди сто деветдесет и
шест/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,20 / осем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,632 дка / един декар шестстотин тридесет и два
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,930 дка / три декара деветстотин и тридесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

19,70 /
деветнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
597

597
06.04.2007

597

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021204/двадесет и една хиляди двеста и четири/,
м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 4,039 дка / четири декара тридесет и девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

20,20 /
двадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
598

599

598
06.04.2007

599
06.04.2007

598

599

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021207/двадесет и една хиляди двеста и седем/,
м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Осенивец"

Имот № 021211/двадесет и една хиляди двеста и
единадесет/, м."Осенивец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 96,138 дка / деветдесет и шест декара сто
тридесет и осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,704 дка / два декара седемстотин и четири кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

480,70
/четиристотин
и осемдесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

13,50
/тринадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
600

601

600
06.04.2007

601
06.04.2007

600

601

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021220/двадесет и една хиляди двеста и
двадесет/, м."Явова поляна" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021224/двадесет и една хиляди двеста двадесет
и четири/, м."Явова поляна" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3,739 дка / три декара седемстотин тридесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,718 дка / два декара седемстотин и
осемнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

16,80
/шестнадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

13,60
/тринадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

Категория на земята при неполивни условия - Девета

602

602
06.04.2007

602

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021226/двадесет и една хиляди двеста двадесет
и шест/, м."Явова поляна" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 2,505 дка / два декара петстотин и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
65,10
/шестдесет и
пет лева и
десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
603

604

603
06.04.2007

604
06.04.2007

603

604

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021226/двадесет и една хиляди двеста двадесет
и шест/, м."Явова поляна" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021229/двадесет и една хиляди двеста двадесет
и девет/, м."Явова поляна" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

7,00 /седем
лева/ лева.

Площ - 1,398 дка / един декар триста деветдесет и осем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,022 дка / два декара двадесет и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,10 /десет
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
605

606

605
06.04.2007

606
06.04.2007

605

606

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Явова
поляна"

Имот № 021243/двадесет и една хиляди двеста
четиридесет и три/, м."Явова поляна" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 021253/двадесет и една хиляди двеста петдесет
и три/, м."Широка рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с

6,60 /шест
лева и шест
десет
стотинки/
лева.

Площ - 1,313 дка / един декар триста и тринадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,40 /шест
лева и шест

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

607

607
06.04.2007

607

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Широка
рътлина"

ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Широка
рътлина"

Имот № 021255/двадесет и една хиляди двеста петдесет
и пет/, м."Широка рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

десет
стотинки/
лева.

Площ - 3,283 дка / три декара двеста и осемдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,881 дка / два декара осемстотин и осемдесет и
един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,00
/тринадесет
лева/ лева.

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
608

609

608
06.04.2007

609
06.04.2007

608

609

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Широка
рътлина"

Имот № 021258/двадесет и една хиляди двеста петдесет
и осем/, м."Широка рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Широка
рътлина"

Имот № 021261/двадесет и една хиляди двеста
шестдесет и едно/, м."Широка рътлина" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

40,10
/четиридесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 8,012 дка / осем декара и дванадесеткв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,255 дка / три декара и двеста петдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,30
/шестнадесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
610

610
06.04.2007

610

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Широка
рътлина"

Имот № 021262/двадесет и една хиляди двеста
шестдесет и две/, м."Широка рътлина" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 6,088 дка / три декара и двеста петдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

30,48
/тридесет
лева и
четиридесет
и осем
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
611

612

611
13.04.2007

612
13.04.2007

611

612

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦИГАНСКИ
ЛОМ"

Имот № 021263/двадесет и една хиляди двеста шестдесет
и три/, м."ЦИГАНСКИ ЛОМ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОНИКА"

Имот № 021264/двадесет и една хиляди двеста шестдесет
и четири/, м."ПОНИКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3.136 дка /три декара и сто тридесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.269 дка /два декара и двеста шестдесет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

15.70
/петнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

64.90
/шестдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
613

614

613
13.04.2007

614
13.04.2007

613

614

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Имот № 022005/двадесет и две хиляди и пет/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Имот № 022008/двадесет и две хиляди и осем/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.924 дка /два декара и деветстотин двадесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.481 дка /три декара и четиристотин осемдесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

14.60
/четиринадес
ет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

17.40
/седемнадесе
т лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
615

616

615
13.04.2007

616
13.04.2007

615

616

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Имот № 022014/двадесет и две хиляди и четиринадесет/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 022018/двадесет и две хиляди и осемнадесет/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.747 дка /два декара и седемстотин четиридесет
и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

13.70
/тринадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

17.20
/седемнадесе
т лева и
двадесет
стотинки/

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно-

617

617
13.04.2007

617

м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Площ - 3.441 дка /три декара и четиристотин четиридесет
и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Имот № 022028/двадесет и две хиляди двадесет и осем/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7.70 /седем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.531 дка /един декар и петстотин тридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

охранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
618

619

618
13.04.2007

619
13.04.2007

618

619

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКИ
РЪТ"

Имот № 022035/двадесет и две хиляди тридесет и пет/,
м."СРЪБСКИ РЪТ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СВАРАКА"

Имот № 022049/двадесет и две хиляди четиридесет и
девет/, м."СВАРАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8.90 /осем
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 1.778 дка /един декар и седемстотин седемдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.869 дка /един декар и осемстотин шестдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

9.30 /девет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
620

621

620
13.04.2007

621
16.04.2007

620

621

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СВАРАКА"

Имот № 022051/двадесет и две хиляди петдесет и едно/,
м."СВАРАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сварака"

Имот № 022067/двадесет и две хиляди шестдесет и
седем/, м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

9.10 /девет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 1.823 дка /един декар и осемстотин двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 5,659 дка / пет декара и шестстотин петдесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

28,30
/двадесет и
осем лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
622

622
16.04.2007

622

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сварака"

Имот № 022070/двадесет и две хиляди и седемдесет /,
м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 3,993 дка / три декара и деветстотин деветдесет и
три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

20,00
/двадесет/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
623

624

623
16.04.2007

624
16.04.2007

623

624

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крива
рътлина"

Имот № 022110/двадесет и две хиляди и сто и десет /,
м."Крива рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крива
рътлина"

Имот № 022120/двадесет и две хиляди сто и двадесет /,
м."Крива рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,050 дка / пет декара и петдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,402 дка /един декар и четиристотин и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

25,50
/двадесет и
пет хиляди
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

7,00 /седем
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
625

626

625
16.04.2007

626
16.04.2007

625

626

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крива
рътлина"

Имот № 022124/двадесет и две хиляди сто и двадесет и
четири /, м."Крива рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крива
рътлина"

Имот № 022127/двадесет и две хиляди сто и двадесет и
седем /, м."Крива рътлина" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

14,00
/четиринадес
ет лева /
лева.

Площ - 2,809 дка /два декара осемстотин и девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 10,772 дка /десет декара седемстотин
седемдесет и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

53,90
/петдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

Категория на земята при неполивни условия - Девета

627

627
16.04.2007

627

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Локвата"

Имот № 022128/двадесет и две хиляди сто и двадесет и
осем /, м."Локвата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 4,396 дка /четири декара триста деветдесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
22,00
/двадесет и
два лева /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
628

629

628
16.04.2007

629
16.04.2007

628

629

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Локвата"

Имот № 022129/двадесет и две хиляди сто и двадесет и
девет /, м."Локвата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Локвата"

Имот № 022132/двадесет и две хиляди сто и тридесет и
две /, м."Локвата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

12,10
/дванадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 2,429 дка /два декара четиристотин двадесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,859 дка /нула декара осемстотин петдесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

4,30 /четири
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
630

631

630
16.04.2007

631
16.04.2007

630

631

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Локвата"

Имот № 022134/двадесет и две хиляди сто и тридесет и
четири /, м."Локвата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 022136/двадесет и две хиляди сто и тридесет и
шест /, м."Крушите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

Площ - 8,444 дка /осем декара четиристотин четиридесет
и четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

42,20
/четиридесет
и два лева и
двадесет
стотинки/
лева.

17,30
/седемнадесе

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

632

632
16.04.2007

632

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крушите"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крушите"

Имот № 022140/двадесет и две хиляди сто и четиридесет
/, м."Крушите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,463 дка /три декара четиристотин шестдесет и
три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,660 дка /два декара шестстотин и шестдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

т лева и
тридесет
стотинки/
лева.

13,30
/тринадесет
лева и
тридесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
633

634

633
16.04.2007

634
16.04.2007

633

634

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Крушите"

Имот № 022142/двадесет и две хиляди сто четиридесет и
две /, м."Крушите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ябълката "

Имот № 022158/двадесет и две хиляди сто петдесет и
осем/, м."Ябълката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,748 дка /два декара шестстотин и шестдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,629 дка /два декара шестстотин двадесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

18,70
/осемнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

13,10
/тринадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
635

635
16.04.2007

635

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ябълката "

Имот № 022159/двадесет и две хиляди сто петдесет и
девет/, м."Ябълката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 3,645 дка /три декара шестстотин четиридесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

18,20
/осемнадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
636

637

636
16.04.2007

637
16.04.2007

636

637

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Ябълката "

Имот № 022160/двадесет и две хиляди сто и шестдесет/,
м."Ябълката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Кринарнята "

Имот № 022171/двадесет и две хиляди сто седемдесет и
един/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 8,563 дка /осем декара петстотин шестдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,173 дка /три декара сто седемдесет и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

42,80
/четиридесет
и два лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

15,90
/петнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
638

639

638
16.04.2007

639
16.04.2007

638

639

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Кринарнята "

Имот № 022172/двадесет и две хиляди сто седемдесет и
два/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 022184/двадесет и две хиляди сто осемдесет и
четири/, м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,948 дка /три декара деветстотин четиридесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

19,70
/деветнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

15,30
/петнадесет
лева и
тридесет
стотинки/

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

640

640
16.04.2007

640

м." Сварака"

Площ - 3,067 дка /три декара шестдесет и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сварака"

Имот № 022190/двадесет и две хиляди сто и деветдесет/,
м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

29,70
/двадесет и
девет лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 5,939 дка / пет декара деветстотин тридесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
641

642

641
16.04.2007

642
16.04.2007

641

642

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Кринарнята"

Имот № 022198/двадесет и две хиляди сто и деветдесет и
осем/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Кринарнята"

Имот № 022204двадесет и две хиляди двеста и четири/,
м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,937 дка / три декара деветстотин тридесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,562 дка / три декара петстотин шестдесет и две
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

19,70
/деветнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

17,80
/седемнадесе
т лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
643

643
16.04.2007

643

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сръбска
река"

Имот № 022212 /двадесет и две хиляди двеста и
дванадесет/, м."Сръбска река" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 3,283 дка / три декара двеста осемдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,40
/шестнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
644

645

644
16.04.2007

645
16.04.2007

644

645

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сръбска
река"

Имот № 022224 /двадесет и две хиляди двеста двадесет и
четири/, м."Сръбска река" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сръбска
река"

Имот № 022226/двадесет и две хиляди двеста двадесет и
шест/, м."Сръбска река" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 5,449 дка / пет декара четиристотин четиридесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,397 дка / четири декара триста деветдесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

27,20
/двадесет и
седем лева и
двадесет
стотинки/
лева.

22,00
/двадесет и
два лева и
нула
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
646

647

646
16.04.2007

647
18.04.2007

646

647

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Кринарнята
"

Имот № 022263/двадесет и две хиляди двеста шестдесет
и три/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Кринарнята
"

Имот № 022267/двадесет и две хиляди двеста шестдесет
и седем/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3,287 дка / три декара двеста осемдесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,084 дка / четири декара осемдесет и четири кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

16,40
/шестнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

20,40
/двадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

Категория на земята при неполивни условия - Девета

648

648
18.04.2007

648

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Кринарнята
"

Имот № 022284/двадесет и две хиляди двеста осемдесет
и четири/, м."Кринарнята" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 0,845 дка / нула декара осемстотин четиридесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
4,20 /четири
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
649

650

649
18.04.2007

650
18.04.2007

649

650

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022293 /двадесет и две хиляди двеста деветдесет
и три/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022295 /двадесет и две хиляди двеста деветдесет
и пет/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

13,10
/тринадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 2,613 дка / два декара шестстотин и тринадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,036 дка / осем декара тридесет и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

40,20
/четиридесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
651

652

651
18.04.2007

652
18.04.2007

651

652

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022299 /двадесет и две хиляди двеста деветдесет
и девет/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 022304 /двадесет и две хиляди триста и четири/,
м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /

6,20 /шест
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,230 дка / един декар двеста и тридесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6,00 /шест/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

653

653
18.04.2007

653

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022305 /двадесет и две хиляди триста и пет/,
м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

Площ - 1,201 дка / един декар двеста и един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,174 дка / два декара сто седемдесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,90 / десет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
654

655

654
18.04.2007

655
18.04.2007

654

655

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022318 /двадесет и две хиляди триста и
осемнадесет/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022327 /двадесет и две хиляди триста и двадесет
и седем/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

2,00 / два /
лева.

Площ - 2,174 дка / два декара сто седемдесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,124 дка / един декар сто двадесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

5,60 / пет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
656

656
18.04.2007

656

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022328 /двадесет и две хиляди триста и двадесет
и осем/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 0,740 дка / нула декара седемстотин и
четиридесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

3,70 / три
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
657

658

657
18.04.2007

658
18.04.2007

657

658

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022329 /двадесет и две хиляди триста и двадесет
и девет/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Малък лом"

Имот № 022330 /двадесет и две хиляди триста и
тридесет/, м."Малък лом" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

9,50 / девет
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,903 дка / един декар деветстотин и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,002 дка / един декар и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

5,00 / пет /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
659

660

661

659
18.04.2007

660
18.04.2007

661
02.05.2007

659

660

661

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Сварака"

Имот № 022331 /двадесет и две хиляди триста тридесет и
едно/, м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридрсет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Сварака"

Имот № 022332 /двадесет и две хиляди триста тридесет и
две/, м."Сварака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 022222/двадесет и две хиляди двеста двадесет и
две/, м."КРИНАРНЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 4,125 дка / четири декара сто двадесет и пет кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,327 дка / три декара триста двадесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

20,60
/двадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

16,60 /
шестнадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

83.40
/осемдесет и
три лева и
четиридесет

Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:

ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИНАРНЯТ
А"

662

663

664

662
02.05.2007

663
02.05.2007

664
02.05.2007

662

663

664

Площ - 3.207 дка /три декара и двеста и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КРИНАРНЯТ
А"

Имот № 022333/двадесет и две хиляди триста тридесет и
три/, м."КРИНАРНЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКА
РЕКА"

Имот № 022334/двадесет и две хиляди триста тридесет и
четири/, м."СРЪБСКА РЕКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СРЪБСКА
РЕКА"

Имот № 022335/двадесет и две хиляди триста тридесет и
пет/, м."СРЪБСКА РЕКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 5.038 дка /пет декара и тридесет и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.643 дка /три декара и шестстотин четиридесет и
три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.736 дка /три декара и седемстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

стотинки/
лева.

25.20
/двадесет и
пет лева и
двадесет
стотинки/
лева.

18.20
/осемнадесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

18.70
/осемнадесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31

от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
665

666

665
02.05.2007

666
02.05.2007

665

666

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СВАРАКА"

Имот № 022336/двадесет и две хиляди триста тридесет и
шест/, м."СВАРАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОЖАРАШК
И ДОЛ"

Имот № 024005/двадесет и четири хиляди и пет/,
м."ПОЖАРАШКИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3.227 дка /три декара и двеста двадесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.459 дка /три декара и четиристотин петдесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

83.90
/осемдесет и
три лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

17.30
/седемнадесе
т лева и
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
667

668

667
02.05.2007

668
02.05.2007

667

668

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОЖАРАШК
И ДОЛ"

Имот № 024008/двадесет и четири хиляди и осем/,
м."ПОЖАРАШКИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОЖАРАШК
И ДОЛ"

Имот № 024011/двадесет и четири хиляди и единадесет/,
м."ПОЖАРАШКИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 5.149 дка /пет декара и и сто четиридисет и девет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.603 дка /един декар и шестстотин и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

25.70
/двадесет и
пет лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

8.00 /осем/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
669

670

669
02.05.2007

670
02.05.2007

669

670

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОЖАРАШК
И ДОЛ"

Имот № 024012/двадесет и четири хиляди и дванадесет/,
м."ПОЖАРАШКИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПОЖАРАШК
И ДОЛ"

Имот № 024013/двадесет и четири хиляди и тринадесет/,
м."ПОЖАРАШКИ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

13.10
/тринадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 1.627 дка /един декар и шестстотин двадесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.397 дка /един декар и триста деветдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

7.00 /седем/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
671

672

671
02.05.2007

672
02.05.2007

671

672

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КУРЕВЕЦ"

Имот № 024019/двадесет и четири хиляди и деветнадесет/,
м."КУРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 024038/двадесет и четири хиляди тридесет и
осем/, м."КУРЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

105.00 /сто и
пет/ лева.

Площ - 21.008 дка /двадесет и един декара и осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

14.10
/четиринадес

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота

673

673
02.05.2007

673

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КУРЕВЕЦ"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЛАДНИЩЕ
ТО"

Имот № 024060/двадесет и четири хиляди и шестдесет/,
м."ПЛАДНИЩЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.826 дка /два декара и осемстотин двадесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.533 дка /един декар и петстотин тридесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

т лева и
десет
стотинки/
лева.

7.70 /седем
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31

от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
674

675

674
02.05.2007

675
02.05.2007

674

675

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЛАДНИЩЕ
ТО"

Имот № 024062/двадесет и четири хиляди шестдесет и
две/, м."ПЛАДНИЩЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЛАДНИЩЕ
ТО"

Имот № 024063/двадесет и четири хиляди шестдесет и
три/, м."ПЛАДНИЩЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 7.417 дка /седем декара и четиристотин и
седемнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 24.419 дка /двадесет и четири декара и
четиристотин и деветнадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

37.10
/тридесет и
седем лева и
десет
стотинки/
лева.

122.10 /сто
двадесет и
два лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено

ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
676

677

676
02.05.2007

677
02.05.2007

676

677

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЛАДНИЩЕ
ТО"

Имот № 024065/двадесет и четири хиляди шестдесет и
пет/, м."ПЛАДНИЩЕТО" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТРУСТЕВЕЦ

Имот № 024075/двадесет и четири хиляди седемдесет и
пет/, м."ТРУСТЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

1.80 /един
лев и
осемдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0.360 дка /нула декара и триста и шестдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 4.379 дка /четири декара и триста седемдесет и

21.90
/двадесет и
един лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарно-

678

678
02.05.2007

678

"

девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТРУСТЕВЕЦ
"

Имот № 024080/двадесет и четири хиляди и осемдесет/,
м."ТРУСТЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 1.241 дка /един декар и двеста четиридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

охранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
6.20 /шест
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
679

680

679
02.05.2007

680
03.05.2007

679

680

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТРУСТЕВЕЦ
"

Имот № 024084/двадесет и четири хиляди осемдесет и
четири/, м."ТРУСТЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. " Трустевец"

Имот № 024087 /двадесет и четири хиляди осемдесет и
седем/, м."Трустевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5.341 дка /пет декара и триста четиридесет и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 8,735 дка / осем декара седемстотин тридесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

26.70
/двадесет и
шест лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

43,70 /
четиридесет
и три лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
охранитителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
681

682

681
03.05.2007

682
03.05.2007

681

682

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. " Рашев дол
"

Имот № 024122 /двадесет и четири хиляди сто двадесет и
две/, м."Рашев дол" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Орницата "

Имот № 025023 /двадесет и пет хиляди двадесет и три /,
м."Орницата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

3,10 / три
лева и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0,622 дка / нула декара шестстотин двадесет и две
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,241 дка / четири декара двеста четиридесет и
един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

8,50 / осем
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
охранитителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно
охранитителна
зона на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
683

684

683
03.05.2007

684
03.05.2007

683

684

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Орницата "

Имот № 025027 /двадесет и пет хиляди двадесет и седем
/, м."Орницата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025032 /двадесет и пет хиляди тридесет и две/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 7,527 дка / седем декара петстотин двадесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище с храсти
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,043 дка / един декар четиридесет и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

15,10 /
петнадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

2,10 / два
лева и десет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
685

686

685
03.05.2007

686
03.05.2007

685

686

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025033 /двадесет и пет хиляди тридесет и три/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025034 /двадесет и пет хиляди тридесет и
четири/, м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 0,929 дка / нула декара деветстотин двадесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,094 дка / един декар деветдесет и четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

1,90 / един
лев и
деветдесет
стотинки/
лева.

2,20 / два
лева и
ддвадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
687

688

687
03.05.2007

688

687

688

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025038 /двадесет и пет хиляди тридесет и осем/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 025180/двадесет и пет хиляди сто и осемдесет/,

Площ - 0,471 дка / нула декара четиристотин седемдесет и
един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

0,90 / нула
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

13,10 /

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

03.05.2007

689

689
03.05.2007

689

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Данчевец "

м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025040 /двадесет и пет хиляди и четиридесет/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 6,547 дка / шест декара петстотин четиридесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 51,271 дка / петдесет и един декар двеста
седемдесет и един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

тринадесет
лева и десет
стотинки/
лева.

102,50 / сто и
два лева и
петдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
690

691

690
03.05.2007

691
03.05.2007

690

691

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025049 /двадесет и пет хиляди четиридесет и
девет/, м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025057 /двадесет и пет хиляди петдесет и
седем/, м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

1,90 / един
лев и
деветдесет
стотинки/
лева.

Площ - 0,962 дка / нула декара деветстотин шестдесет и
две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 0,302 дка / нула декара триста и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

0,60 / нула
лева и
шестдесет
стотинки/

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
692

693

692
03.05.2007

693
03.05.2007

692

693

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025058 /двадесет и пет хиляди петдесет и осем/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025059 /двадесет и пет хиляди петдесет и девет/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

0,90 / нула
лева и
деветдесет
стотинки/

Площ - 0,434 дка / нула декара четиристотин тридесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 0,405 дка / нула декара четиристотин и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

0,80 / нула
лева и
осемдесет
стотинки/

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
694

695

694
03.05.2007

695

694

695

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025060 /двадесет и пет хиляди и шестдесет/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 025061 /двадесет и пет хиляди шестдесет и

1,40 / един
лев и
четиридесет
стотинки/

Площ - 0,678 дка / нула декара шестстотин седемдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

5,00 / пет

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

03.05.2007

696

696
03.05.2007

696

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

едно/, м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Бабката "

Имот № 025062 /двадесет и пет хиляди шестдесет и две/,
м."Бабката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

лева/

Площ - 2,488 дка / два декара четиристотин осемдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,295 дка / един декар двеста деветдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

2,60 / два
лева и
шестдесет
стотинки /

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
697

698

697
03.05.2007

698
03.05.2007

697

698

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Орницата"

Имот № 025068 /двадесет и пет хиляди шестдесет и
осем/, м."Орницата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Орницата"

Имот № 025071 /двадесет и пет хиляди седемдесет и
едно/, м."Орницата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

2,60 / два
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

Площ - 1,310 дка / един декар триста и десет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 0.800 дка / нула декара и осемстотин кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

1,60 / един
лев и
шестдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив

на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
699

700

699
03.05.2007

700
03.05.2007

699

700

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Под
орницата"

Имот № 025112 /двадесет и пет хиляди сто и дванадесет/,
м."Под орницата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. " Под
орницата"

Имот № 025119 /двадесет и пет хиляди сто и
деветнадесет/, м."Под орницата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди
тридесет и три /, общ.Габрово

2,10 / два
лева и десет
стотинки /
лева

Площ - 1,045 дка / един декар четиридесет и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 0,437 дка / нула декара тридесет и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

0,90 / нула
лева и
деветдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
701

701
04.05.2007

701

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Черни пън"

Имот № 025122/двадесет и пет хиляди сто двадесет и две
/, м."Черни пън" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 0,834 дка /нула декара осемстотин и тридесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

1,70 /един
лев и
седемдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
702

703

702
04.05.2007

703
04.05.2007

702

703

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Черни пън"

Имот № 025128/двадесет и пет хиляди сто двадесет и
осем /, м."Черни пън" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Черни пън"

Имот № 025139/двадесет и пет хиляди сто тридесет и
девет /, м."Черни пън" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

1,10 /един
лев и десет
стотинки/
лева.

Площ - 0,573 дка /нула декара петстотин и седемдесет и
три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 3,600 дка / три декара и шестстотин кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

7,20 /седем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
704

705

704
04.05.2007

705
04.05.2007

704

705

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Черни пън"

Имот № 025140/двадесет и пет хиляди сто и четиридесет
/, м."Черни пън" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Черни пън"

Имот № 025141/двадесет и пет хиляди сто четиридесет и
едно/, м."Черни пън" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

2,40 /два
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

Площ - 1,206 дка / един декар двеста и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 0,938 дка / нула декара деветстотин тридесет и
осем кв.м. /

1,90 / един
лев и
деветдесет
стотинки/
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона

Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

706

706
04.05.2007

706

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Данчевец"

Имот № 025145/двадесет и пет хиляди сто четиридесет и
пет/, м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 0,982 дка / нула декара деветстотин осемдесет и
две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
2,00 / два
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
707

708

707
04.05.2007

708
04.05.2007

707

708

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Данчевец"

Имот № 025153/двадесет и пет хиляди сто петдесет и
три/, м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Данчевец"

Имот № 025156/двадесет и пет хиляди сто петдесет и
три/, м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

4,00 / четири
лева / лева.

Площ - 2,007 дка / два декара и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

Площ - 1,307 дка / един декар триста и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

2,60 / два
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
709

710

709
04.05.2007

710

709

710

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Данчевец"

Имот № 025160/двадесет и пет хиляди сто и шестдесет/,
м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 025179/двадесет и пет хиляди сто седемдесет и

Площ - 1,085 дка / един декар осемдесет и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

2,20 / два
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

5,40 / пет

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

04.05.2007

711

711
07.06.2007

711

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Данчевец"

девет/, м."Данчевец" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Област
Габрово,
община
Габрово,
с.Боженците,
кв.4

1. Урегулиран поземлен имот X-59 / единадесет римско петдесет и девет / от кв.4 /четири/ по плана на с.Боженците
общ.Габрово, с площ 1 038/ хиляда тридесет и осем / кв.м.
2. Сграда на два етажа, частично със сутерен
ЗП 87.40 /осемдесет и седем и 0.40/ кв.м.
3. Сграда на един етаж, със сутерен и навес
ЗП 51.60 /петдесет и един и 0.60/ кв.м.
4. Сграда на един етаж с навес
ЗП 42.00 / четиридесет и два/ кв.м.
5. Сграда на един етаж
ЗП 26.20 / двадесет и шест и 0.20/ кв.м.
6. Външна тоалетна
ЗП 10.00 /десет/ кв.м.

лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,702 дка / два декара седемстотин и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Десета

1. 1 826.90 /
хиляда
осемстотин
двадесет и
шест лева и
деветдесет
стотинки / лв.
2. 3 167.60 /
три хиляди
сто
шестдесет и
седем лева и
шестдесет
стотинки / лв.
3. 1 017.10 /
хиляда и
седемнадесе
т лева и
десет
стотинки / лв.
4. 200.10 /
двеста лева и
десет
стотинки/
5. 354.20 /

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

712

713

712
16.05.2007

713
16.05.2007

712

713

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БАЕВОТО"

Имот № 021192/двадесет и една хиляди сто деветдесет и
четири/, м."БАЕВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЯВОВА
ПОЛЯНА"

Имот № 021225/двадесет и една хиляди двеста двадесет и
пет/, м."ЯВОВА ПОЛЯНА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 4.157 дка /четири декара и сто петдесет и седем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 3.077 дка /три декара и седемдесет и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

триста
петдесет и
четири лева и
двадесет
стотинки/ лв.
6.
46.50 /
четиридесет
и шест лева и
петдесет
стотинки / лв.
20.80
/двадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

15.40
/петнадесет
лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
714

715

714
16.05.2007

715
16.05.2007

714

715

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."СВАРАКА"

Имот № 022068/двадесет и две хиляди шестдесет и осем/,
м."СВАРАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 022192/двадесет и две хиляди сто деветдесет и
две/, м."КРИНАРНЯТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 9.156 дка /девет декара и сто петдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

45.80
/четиридесет
и пет лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

39.10
/тридесет и
девет лева и
десет
стотинки/

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3

716

717

716
16.05.2007

717
16.05.2007

716

717

м."КРИНАРНЯТ
А"

Площ - 7.828 дка /седем декара и осемстотин двадесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."БАБКАТА"

Имот № 025070/двадесет и пет хиляди и седемдесет/,
м."БАБКАТА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

16.90
/шестнадесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025181/двадесет и пет хиляди сто осемдесет и
едно/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 1.877 дка /един декар и осемстотин седемдесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 1.324 дка /един декар и триста двадесет и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

2.60 /два
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
718

719

718
16.05.2007

719
16.05.2007

718

719

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025182/двадесет и пет хиляди сто осемдесет и
две/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025187/двадесет и пет хиляди сто осемдесет и
седем/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

5.00 /пет/
лева.

Площ - 2.516 дка /два декара и петстотин и шестнадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 1.270 дка /един декар и двеста и седемдесет кв.м./

2.50 /два
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарн-

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

720

720
16.05.2007

720

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025193/двадесет и пет хиляди сто деветдесет и
три/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 1.400 дка /един декар и четиристотин кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

охранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
2.80 /два
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
721

722

721
16.05.2007

722
16.05.2007

721

722

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025201/двадесет и пет хиляди двеста и едно/,
м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025211/двадесет и пет хиляди двеста и
единадесет/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 18.201 дка /осемнадесет декара и двеста и един
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 1.934 дка /един декар и деветстотин тридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

36.40
/тридесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки/
лева.

3.90 /три лева
и деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
723

724

723
17.05.2007

724
17.05.2007

723

724

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ДАНЧЕВЕЦ"

Имот № 025212/двадесет и пет хиляди двеста и
двнадесет/, м."ДАНЧЕВЕЦ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ОРНИЦАТА"

Имот № 025213/двадесет и пет хиляди двеста и
тринадесет/, м."ОРНИЦАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 9.594 дка /девет декара и петстотин деветдесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

Площ - 4.681 дка /четири декара и шестстотин осемдесет
и един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
Категория на земята при неполивни условия - ДЕСЕТА

19.20
/деветнадесе
т лева и
двадесет
стотинки/
лева.

42.10
/четиридесет
и два лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
725

726

725
17.05.2007

726
17.05.2007

725

726

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026006/двадесет и шест хиляди и шест/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026007/двадесет и шест хиляди и седем/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 0.985 дка /нула декара и деветстотин осемдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1-766 дка /един декар и седемстотин шестдесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА

25.60
/двадесет и
пет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

45.90
/четиридесет
и пет лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона

Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

727

727
17.05.2007

727

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026010/двадесет и шест хиляди и десет/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 0.307 дка /нула декара и триста и седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
8.00 /осем/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се

опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
728

728
17.05.2007

728

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026011/двадесет и шест хиляди и единадесет/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 0.375 дка /нула декара и триста седемдесет и пет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

9.80 /девет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
81 Трайните
насаждения да се
опазват и
стопанисват в
съответствие с
чл.18 от ЗСПЗЗ
до изтичане на
амортизационния
срок.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
729

730

729
21.05.2007

730
21.05.2007

729

730

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026014/двадесет и шест хиляди и четиринадесет/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026035/двадесет и шест хиляди и тридесет и пет/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 1.636 дка /един декар и шестстотин тридесет и
шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 0.939 дка /нула декара и деветстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

8.20 /осем
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

4.70 /четири
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
731

732

731
21.05.2007

732
21.05.2007

731

732

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026038/двадесет и шест хиляди и тридесет и
осем/, м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."КОЗАРЯ"

Имот № 026040/двадесет и шест хиляди и четиридесет/,
м."КОЗАРЯ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2.323 дка /два декара и триста двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 6.311 дка /шест декара и триста и единадесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

11.60
/единадесет
лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

11.60
/тридесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".

Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
733

733
21.05.2007

733

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ПЛОЧИТЕ"

Имот № 026047/двадесет и шест хиляди четиридесет и
седем/, м."ПЛОЧИТЕ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 1.427 дка /един декар и четиристотин двадесет и
седем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

7.10 /седем
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
734

735

734
21.05.2007

735
21.05.2007

734

735

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."РАНОВОТО"

Имот № 026050/двадесет и шест хиляди и петдесет/,
м."РАНОВОТО" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТОДОРОВ
ДОЛ"

Имот № 026070/двадесет и шест хиляди и седемдесет/,
м."ТОДОРОВ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.821 дка /два декара и осемстотин двадесет и
един кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.830 дка /два декара и осемстотин и тридесет
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

15.50
/петнадесет
лева и
петдесет
стотинки/
лева.

14.20
/четиридесет
лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
736

737

736
21.05.2007

737
21.05.2007

736

737

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ТОДОРОВ
ДОЛ"

Имот № 026074/двадесет и шест хиляди седемдесет и
четири/, м."ТОДОРОВ ДОЛ" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Тодоров
дол"

Имот № 026077 /двадесет и шест хиляди седемдесет и
седем/, м."Тодоров дол" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Площ - 2.368 дка /два декара и триста шестдесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2,935 дка / два декара деветстотин тридесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11.80
/единадесет
лева и
осемдесет
стотинки/
лева.

14,70 /
четиринадесе
т лева и
седемдесет
стотинки /
лева

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
738

739

738
21.05.2007

739
21.05.2007

738

739

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026079 /двадесет и шест хиляди седемдесет и
девет/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026081 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
едно/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

7,90 / седем
лева и
деветдесет
стотинки /
лева

Площ - 1,572 дка / един декар петстотин седемдесет и
два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

21,00 /
двадесет и
един лева /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно -

740

740
21.05.2007

740

м. "Плочите"

Площ - 4,198 дка / четири декара сто деветдесет и осем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026082 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
две/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 4,786 дка / четири декара седемстотин осемдесет
и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
23,90 /
двадесет и
три лева и
деветдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
741

742

741
21.05.2007

742
21.05.2007

741

742

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026083 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
три/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026085 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
пет/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

16,10/
шестнадесет
лева и десет
стотинки /
лева

Площ - 3,217 дка / три декара двеста и седемнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,443 дка / два декара четиристотин четиридесет
и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

12,20/
дванадесет
лева и
двадесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
743

744

743
21.05.2007

744
21.05.2007

743

744

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026086 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
шест/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026087 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
седем/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 7,043 дка / седем декара четиридесет и три кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1.602 дка / един декар шестстотин и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

35,20/
тридесет и
пет лева и
двадесет
стотинки /
лева

8,00/ осем
лева / лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
745

746

745
21.05.2007

746
21.05.2007

745

746

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026088 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
осем/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026089 /двадесет и шест хиляди осемдесет и
девет/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

16,40 /
шестнадесет
лева и
четиридесет /
лева

Площ - 3.280 дка / три декара двеста и осемдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,40 /
шестнадесет
лева и
четиридесет /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно -

747

747
22.05.2007

747

м. "Плочите"

Площ - 3.277 дка / три декара двеста и седемдесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026090 /двадесет и шест хиляди и деветдесет/,
м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 5,202 дка / пет декара двеста и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
249,70 /
двеста
четиридесет
и девет лева
и седемдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
748

749

748
22.05.2007

749
22.05.2007

748

749

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026092 /двадесет и шест хиляди деветдесет и
две/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026095 /двадесет и шест хиляди и деветдесет и
пет/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

11,10
/единадесет
лева и десет
стотинки /
лева

Площ - 2,212 дка / два декара двеста и дванадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,613 дка / два декара шестстотин и тринадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,10
/тринадесет
лева и десет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
750

751

750
22.05.2007

751
22.05.2007

750

751

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026096 /двадесет и шест хиляди и деветдесет и
шест/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026097/двадесет и шест хиляди и деветдесет и
седем/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

3,10 /три лева
и десет
стотинки /
лева

Площ - 0,627 дка / нула декара шестстотин двадесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,845 дка / един декар осемстотин четиридесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,20 /девет
лева и
двадесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
752

753

752
22.05.2007

753
22.05.2007

752

753

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026098/двадесет и шест хиляди и деветдесет и
осем/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026099/двадесет и шест хиляди и деветдесет и
девет/, м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

12,10 /девет
лева и
двадесет
стотинки /
лева

Площ - 2,412 дка / два декара четиристотин и дванадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,80 /девет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно -

754

754
22.05.2007

754

м. "Плочите"

Площ - 1,960 дка / един декар деветстотин и шестдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Плочите"

Имот № 026100/двадесет и шест хиляди и сто/,
м."Плочите" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 4,442 дка / четири декара четиристотин
четиридесет и две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
22,20
/двадесет и
два лева и
двадесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
755

756

755
22.05.2007

756
22.05.2007

755

756

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Нивката "

Имот № 026105/двадесет и шест хиляди сто и пет/,
м."Нивката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м. "Нивката "

Имот № 026107/двадесет и шест хиляди сто и седем/,
м."Нивката" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 4,907 дка / четири декара деветстотин и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,294 дка / два декара двеста деветдесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

24,50
/двадесет и
четири лева и
петдесет
стотинки /
лева

11,50
/единадесет
лева и
петдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарно охранителна зона
на
водоснабдителен
пояс "Б" .
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
757

758

757
22.05.2007

758
22.05.2007

757

758

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026122/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
две/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026123/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
три/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

99,00 /
деветдесет и
девет лева /
лева.

Площ - 19,802 дка / деветнадесет декара осемстотин и
два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,213 дка / два декара двеста и тринадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,10 /
единадесет
лева и десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
759

759
22.05.2007

759

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026125/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
пет/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 5,286 дка / пет декара двеста осемдесет и шест
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

26,40 /
двадесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
760

761

760
22.05.2007

761
22.05.2007

760

761

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026126/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
шест/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026127/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
седем/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 5,913 дка / пет декара деветстотин и тринадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,492 дка / един декар четиристотин деветдесет
и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

26,60 /
двадесет и
девет лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

7,50 / седем
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
762

763

762
22.05.2007

763
22.05.2007

762

763

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026128/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
осем/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026129/двадесет и шест хиляди сто двадесет и
девет/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

11,10 /
единадесет
лева и десет
стотинки /
лева.

Площ - 2,211 дка / два декара двеста и единадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

12,00 /
дванадесет
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

764

764
22.05.2007

764

м."Чукара"

Площ - 2,391 дка / два декара триста деветдесет и един
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026130/двадесет и шест хиляди сто и тридесет/,
м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 1,725 дка / един декар седемстотин двадесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
8,80 / осем
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
765

766

765
22.05.2007

766
22.05.2007

765

766

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026131/двадесет и шест хиляди сто тридесет и
едно/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026133/двадесет и шест хиляди сто тридесет и
три/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

17,00 /
седемнадесе
т лева/ лева.

Площ - 3,402 дка / три декара четиристотин и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 7,281 дка / седем декара двеста осемдесет и
един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

36,40 /
тридесет и
шест лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
767

767
01.06.2007

767

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026136/двадесет и шест хиляди сто тридесет и
шест/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 1,168 дка / един декар сто шестдесет и осем кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

5,80 / пет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
768

769

768
01.06.2007

769
01.06.2007

768

769

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026137/двадесет и шест хиляди сто тридесет и
седем/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Чукара"

Имот № 026138/двадесет и шест хиляди сто тридесет и
осем/, м."Чукара" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7,20 / седем
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,447 дка / един декар четиристотин четиридесет
и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,892 дка / един декар осемстотин деветдесет и
два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,50 / девет
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
770

771

770
01.06.2007

771
02.06.2007

770

771

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026142/двадесет и шест хиляди сто четиридесет
и две/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026143/двадесет и шест хиляди сто четиридесет
и три/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,837 дка / два декара осемстотин тридесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,557 дка / три декара петстотин петдесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

14,20 /
четиринадесе
т лева и
двадесет
стотинки /
лева.

17,80 /
седемнадесе
т лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

Категория на земята при неполивни условия - Девета

772

772
02.06.2007

772

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026144/двадесет и шест хиляди сто четиридесет
и четири/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 3,727 дка / три декара седемстотин двадесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
18,60 /
осемнадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
773

774

773
02.06.2007

774
02.06.2007

773

774

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026152/двадесет и шест хиляди сто петдесет и
две/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026155/двадесет и шест хиляди сто петдесет и
пет/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,717 дка / четири декара седемстотин и
седемнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,306 дка / три декара триста и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

23,60 /
двадесет и
три лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

16,50 /
шестнадесет
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
775

776

775
02.06.2007

776
02.06.2007

775

776

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026156/двадесет и шест хиляди сто петдесет и
шест/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 026157/двадесет и шест хиляди сто петдесет и
седем/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ

8,10 / осем
лева и десет
стотинки /
лева.

Площ - 1,614 дка / един декар шестстотин и
четиринадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,90 / десет
лева и

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

777

777
04.06.2007

777

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026158 /двадесет и шест хиляди сто петдесет и
осем/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

деветдесет
стотинки /
лева.

Площ - 2,171 дка / два декара сто седемдесет ио един
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,129 дка / четири декара сто двадесет и девет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

20,60/
двадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
778

779

778
04.06.2007

779
04.06.2007

778

779

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026161 /двадесет и шест хиляди сто шестдесет и
едно/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026164 /двадесет и шест хиляди сто шестдесет и
четири/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,137 дка / четири декара сто тридесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,141 дка / осем декара сто четиридесет и едно
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

20,70/
двадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева

40,70/
четиридесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
780

780
04.06.2007

780

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026165 /двадесет и шест хиляди сто шестдесет и
пет/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2,119 дка / два декара сто и деветнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

10,60/ десет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
781

782

781
04.06.2007

782
04.06.2007

781

782

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026166 /двадесет и шест хиляди сто шестдесет и
шест/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Русиново"

Имот № 026167 /двадесет и шест хиляди сто шестдесет и
седем/, м."Русиново" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,710 дка / два декара седемстотин и десет кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,922 дка / три декара деветстотин двадесет и
две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

13,60/
тринадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

19,60/
деветнадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
783

784

783
04.06.2007

784
04.06.2007

783

784

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026174 /двадесет и шест хиляди сто седемдесет
и четири/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026181 /двадесет и шест хиляди сто осемдесет и
едно/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4,452 дка / четири декара четиристотин петдесет
и две кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - осма

66,80/
шестдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки /
лева

33,10/
тридесет и
три лева и
десет
стотинки /

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

785

785
04.06.2007

785

м."Цволака"

Площ - 2,207 дка / два декара двеста и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - осма

лева

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026183 /двадесет и шест хиляди сто осемдесет и
три/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

36,10/
тридесет и
шест лева и
десет
стотинки /
лева

Площ - 2,404 дка / два декара четиристотин и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - осма

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
786

787

786
04.06.2007

787
04.06.2007

786

787

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026184 /двадесет и шест хиляди сто осемдесет и
четири/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026188/двадесет и шест хиляди сто осемдесет и
осем/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,295 дка / два декара двеста деветдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - осма

Площ - 2,131дка / два декара сто тридесет и един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

34,40/
тридесет и
четири лева
и
четиридесет
стотинки /
лева

32,00 /
тридесет и
два лева /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
788

788
04.06.2007

788

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026189/двадесет и шест хиляди сто осемдесет и
девет/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 0,670дка / нула декара шестстотин и седемдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

10,00 / десет
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
789

790

789
04.06.2007

790
04.06.2007

789

790

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026192/двадесет и шест хиляди сто деветдесет и
две/, м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026193/двадесет и шест хиляди сто деветдесет и
три/, м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 3,163 дка / три декара сто шестдесет и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,995 дка / три декара деветстотин деветдесет и
пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

15,80 /
петнадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

20,00 /
двадесет
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
791

792

791
04.06.2007

792
04.06.2007

791

792

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026196/двадесет и шест хиляди сто деветдесет и
шест/, м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026200/двадесет и шест хиляди и двеста/,
м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 4,127дка /четири декара сто двадесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,139дка /четири декара сто тридесет и девет кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.

20,60 /
двадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

20,70 /
двадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

Категория на земята при неполивни условия - Девета

793

793
04.06.2007

793

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026201двадесет и шест хиляди двеста и един/,
м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 2,272дка /два декара двеста седемдесет и два
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
11,40 /
единадесет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
794

795

794
04.06.2007

795
04.06.2007

794

795

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026204 /двадесет и шест хиляди двеста и
четири/, м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Гиргинов
Кладенец"

Имот № 026205 /двадесет и шест хиляди двеста и пет/,
м."Гиргинов Кладенец" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

4,30 / четири
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Площ - 0,859дка /нула декара осемстотин петдесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 0,970 дка /нула декарадеветстотин и седемдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера.
Категория на земята при неполивни условия - Девета

4,90 / четири
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
796

797

796
04.06.2007

797
05.06.2007

796

797

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Левордата "

Имот № 026216 /двадесет и шест хиляди двеста и
шестнадесет/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 026218/двадесет и шест хиляди двеста и
осемнадесет/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с

Площ - 5,417 дка /пет декара четиристотин и
седемнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада.
Категория на земята при неполивни условия - Осма

81,30 /
осемдесет и
един лева и
тридесет
стотинки /
лева.

38,40 /
тридесет и

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота

798

798
05.06.2007

798

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026221/двадесет и шест хиляди двеста двадесет и
едно/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2.563 дка /два декара и петстотин шесдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.230 дка /два декара и двеста и тридесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

осем лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

33,40 /
тридесет и
три лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
799

800

799
05.06.2007

800
05.06.2007

799

800

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026222/двадесет и шест хиляди двеста двадесет и
две/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026223 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и три/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3.635 дка /три декара и шестстотин тридесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.904 дка /два декара и деветстотин и четири кв.м.
/
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

54.50
/петдесет и
четири лева и
петдесет
стотинки /
лева.

43.60
/четиридесет
и три лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
801

801
05.06.2007

801

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026224 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и четири/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 3.974 дка /три декара и деветстотин седемдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

19.90
/деветнадесе
т лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
802

803

802
05.06.2007

803
05.06.2007

802

803

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026226 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и шест/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026227 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и седем/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2.816 дка /два декара и осемстотин и шестнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 1.958 дка /един декар и деветстотин петдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

14.10
/четиринадес
ет лева и
десет
стотинки /
лева.

9.80 /девет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
804

805

804
05.06.2007

805
05.06.2007

804

805

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026228 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и осем/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026229 /двадесет и шест хиляди двеста двадесет
и девет/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

5.20 /пет лева
и двадесет
стотинки /
лева.

Площ - 1.032 дка /един декар и тридесет и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

5.40 /пет лева
и
четиридесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3

806

806
05.06.2007

806

м."Левордата"

Площ - 1.078 дка /един декар и седемдесет и осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026231 /двадесет и шест хиляди двеста тридесет
и едно/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 1.513 дка /един декар и петстотин и тринадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
7.60 /седем
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите

посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
807

808

807
06.06.2007

808
06.06.2007

807

808

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026241/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и едно/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026242/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и две/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,654 дка / два декара шестстотин петдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 1,371 дка / един декар триста седемдесет и един
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

39,80 /
тридесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

20,60 /
двадесет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
809

809
06.06.2007

809

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026244/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и четири/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,611 дка / два декара шестстотин и единадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

39,20 /
тридесет и
девет лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за

управление.
810

811

810
06.06.2007

811
06.06.2007

810

811

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026245/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и пет/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026246/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и шест/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 5,295 дка / пет декара двеста деветдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 3,081 дка / три декара осемдесет и един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

79,40 /
седемдесет и
девет лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

46,20 /
четиридесет
и шест лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
812

813

812
06.06.2007

813
06.06.2007

812

813

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026247/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и седем/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026248/двадесет и шест хиляди двеста
четиридесет и осем/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 6,341 дка / шест декара триста четиридесет и един
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 5,119 дка / пет декара сто и деветнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

95,10 /
деветдесет и
пет лева и
десет
стотинки /
лева.

76,80 /
седемдесет и
шест лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на

водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
814

814
06.06.2007

814

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026252/двадесет и шест хиляди двеста петдесет
и две/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 0,856 дка / нула декара осемстотин петдесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

12,80 /
дванадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
815

816

815
06.06.2007

816
06.06.2007

815

816

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026253/двадесет и шест хиляди двеста петдесет
и три/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026254/двадесет и шест хиляди двеста петдесет
и четири/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,255 дка / два декара двеста петдесет и пет кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 1,363 дка / един декар триста шестдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

33,80 /
тридесет и
три лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

20,40 /
двадесет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава

ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
817

818

817
11.06.2007

818
11.06.2007

817

818

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026255/двадесет и шест хиляди двеста петдесет
и пет/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,

Имот № 026256/двадесет и шест хиляди двеста петдесет
и шест/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с

Площ - 2,116 дка / два декара сто и шестнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

31,70 /
тридесет и
един лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

100,00 / сто
лева / лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота

819

819
11.06.2007

819

землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026260/двадесет и шест хиляди двеста и
шестдесет/, м."Левордата" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

Площ - 6,668 дка / шест декара шестстотин шестдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 4,607 дка / четири декара шестстотин и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

69,10 /
шестдесет и
девет лева и
десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.

Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
820

821

820
11.06.2007

821
11.06.2007

820

821

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026262/двадесет и шест хиляди двеста
шестдесет и две/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026265/двадесет и шест хиляди двеста
шестдесет и пет/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

119,00 / сто и
деветнадесет
лева /
лева.

Площ - 7,936 дка / седем декара деветстотин тридесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 4,197 дка / четири декара сто деветдесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

63,00 /
шестдесет и
три лева /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват

се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
822

822
11.06.2007

822

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026266/двадесет и шест хиляди двеста
шестдесет и шест/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,554 дка / два декара петстотин петдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

38,30 /
тридесет и
осем лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
823

824

823
11.06.2007

824
11.06.2007

823

824

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Левордата"

Имот № 026268/двадесет и шест хиляди двеста
шестдесет и осем/, м."Левордата" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026269/двадесет и шест хиляди двеста
шестдесет и девет/, м."Цволака" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 3,429 дка / три декара четиристотин двадесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Площ - 1,939 дка / един декар деветстотин тридесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

51,40 /
петдесет и
един лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

29,10
/двадесет и
девет лева и
десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
825

826

825
11.06.2007

826
11.06.2007

825

826

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Цволака"

Имот № 026270/двадесет и шест хиляди двеста
седемдесет/, м."Цволака" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,

Имот № 026271/двадесет и шест хиляди двеста
седемдесет и един/, м."Цволака" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 0,490 дка / нула декара четиристотин и
деветдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

73,50
/седемдесет
и три лева и
петдесет
стотинки /
лева.

27,00
/двадесет и
седем лева /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3

827

827
18.06.2007

827

м."Цволака"

Площ - 1,801 дка / един декар осемстотин и един кв.м. /
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Осма

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026275/двадесет и шест хиляди и двеста
седемдесет и пет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 6.470 дка /шест декара и четиристотин и
седемдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
97.10
/деветдесет и
седем лева и
десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
828

829

828
18.06.2007

829
18.06.2007

828

829

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026276/двадесет и шест хиляди и двеста
седемдесет и шест/, м."ЦВОЛАКА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026277/двадесет и шест хиляди и двеста
седемдесет и седем/, м."ЦВОЛАКА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 1.772 дка /един декар и седемстотин седемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.083 дка /два декара и осемдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

26.60
/двадесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

31.20
/тридесет и
един лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
830

831

830
18.06.2007

831
18.06.2007

830

831

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026280/двадесет и шест хиляди и двеста и
осемдесет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026281/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и едно/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2.244 дка /два декара и двеста четиридесет и
четири кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.570 дка /два декара и петстотин и седемдесет
кв.м./

33.70
/тридесет и
три лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

38.60
/тридесет и
осем лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

832

832
18.06.2007

832

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026283/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и три/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2.465 дка /два декара и четиристотин и шестдесет
и пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
37.00
/тридесет и
седем/ лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на

защитената
територия и с
плана за
управление.
833

834

833
18.06.2007

834
18.06.2007

833

834

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026284/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и четири/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026285/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и пет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 6.063 дка /шест декара и шестдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.765 дка /два декара иседемстотин шестдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

90.90
/деветдесет
лева и
деветдесет
стотинки/
лева.

41.50
/четиридесет
и един лева и
петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.

64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
835

836

835
18.06.2007

836
18.06.2007

835

836

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026286/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и шест/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026287/двадесет и шест хиляди двеста осемдесет
и седем/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 1.539 дка /един декар и петстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 2.376 дка /два декара и триста седемдесет и шест
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

23.10
/двадесет и
три лева и
десет
стотинки/
лева.

36.60
/тридесет и
шест лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и

се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
837

837
18.06.2007

837

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026290/двадесет и шест хиляди двеста и
деветдесет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово
Площ - 1.523 дка /един декар и петстотин двадесет и три
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

22.20
/двадесет и
два лева и
двадесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

838

839

838
18.06.2007

839
18.06.2007

838

839

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026294/двадесет и шест хиляди двеста
деветдесет и четири/, м."ЦВОЛАКА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026295/двадесет и шест хиляди двеста
деветдесет и пет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2.046 дка /два декара и четиридесет и шест кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 0.539 дка /нула декара и петстотин тридесет и
девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

30.70
/тридесет
лева и
седемдесет
стотинки/
лева.

8.10 /осем
лева и десет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се

дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
840

841

840
18.06.2007

841
18.06.2007

840

841

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026301/двадесет и шест хиляди триста и едно/,
м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026302/двадесет и шест хиляди триста и две/,
м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 5.704 дка /пет декара и седемстотин и четири
кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

Площ - 4.483 дка /четири декара и четиристотин
осемдесет и три кв.м./
Начин на трайно ползване - ЛИВАДА
Категория на земята при неполивни условия - ОСМА

85.60
/осемдесет и
пет лева и
шестдесет
стотинки/
лева.

74.00
/седемдесет
и четири/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
842

843

842
18.06.2007

843
18.06.2007

842

843

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."НИВКАТА"

Имот № 026319/двадесет и шест хиляди триста и
деветнадесет/, м."НИВКАТА" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 026335/двадесет и шест хиляди триста тридесет и
пет/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 7.250 дка /седем декара и двеста и петдесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

39.90
/тридесет и
девет лева
деветдесет
стотинки/
лева.

1.50 /един
лев петдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:

ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

844

844
18.06.2007

844

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

Площ - 0.309 дка /нула декара и триста и девет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Имот № 026336/двадесет и шест хиляди триста тридесет и
шест/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 0.968 дка /нула декара и деветстотин шестдесет и
осем кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

4.80 /четири
лева
осемдесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности

определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
845

846

845
18.06.2007

846
18.06.2007

845

846

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."ЦВОЛАКА"

Имот № 026338/двадесет и шест хиляди триста тридесет и
осем/, м."ЦВОЛАКА" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."РОШЕВ
ТРАП"

Имот № 027001/двадесет и седем хиляди и едно/,
м."РОШЕВ ТРАП" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 4.328 дка /четири декара и триста двадесет и осем
кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

Площ - 2.865 дка /два декара и осемстотин шестдесет и
пет кв.м./
Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА
Категория на земята при неполивни условия - ДЕВЕТА

21.60
/двадесет и
един лева
шестдесет
стотинки/
лева.

14.30
/четиринадес
ет лева
тридесет
стотинки/
лева.

1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарнохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,

хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
847

848

847
18.06.2007

848
18.06.2007

847

848

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027005 /двадесет и седем хиляди и пет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027010 /двадесет и седем хиляди и десет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 8,297 дка / осем декара двеста деветдесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 1,841 дка / един декар осемстотин четиридесет и
един кв.м. /

41,50/
четиридесет
и един лева и
петдесет
стотинки /
лева

9,20/ девет
един лева и
двадесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарно-

Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

849

849
18.06.2007

849

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027011 /двадесет и седем хиляди и единадесет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,911 дка / два декара деветстотин и единадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

охрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
14,60/
четиринадесе
т лева и
шестдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31

от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
850

851

850
18.06.2007

851
18.06.2007

850

851

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027012 /двадесет и седем хиляди и дванадесет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027014 /двадесет и седем хиляди и
четиринадесет/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 4,183 дка / четири декара сто осемдесет и три
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 7,756 дка / седем декара седемстотин петдесет
и шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

20,90/
двадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева

39,00/
тридесет и
девет/ лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански

характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
852

852
18.06.2007

852

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027015 /двадесет и седем хиляди и петнадесет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,605 дка / два декара шестстотин и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

13,00/
тринадесет /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

853

854

853
18.06.2007

854
18.06.2007

853

854

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027016 /двадесет и седем хиляди и
шестнадесет/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027018 /двадесет и седем хиляди и
осемнадесет/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

9,20/ девет
лева и
двадесет
стотинки /
лева

Площ - 1,846 дка / един декар осемстотин четиридесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 7,834 дка / седем декара осемстотин тридесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

39,20/тридесе
т и девет
лева и
двадесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64

Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
855

856

855
18.06.2007

856
18.06.2007

855

856

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027019 /двадесет и седем хиляди и
деветнадесет/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ
с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и
три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027020 /двадесет и седем хиляди и двадесет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 5,915 дка / пет декара деветстотин и петнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 7,185 дка / седем декара сто осемдесет и пет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

29,60/двадес
ет и девет
лева и
шестдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

39,50/тридесе
т и девет
лева и
петдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен

обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
857

857
18.06.2007

857

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027021/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и едно/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,334 дка / два декара триста тридесет и четири
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,70 /
единадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със

заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
858

859

858
18.06.2007

859
18.06.2007

858

859

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027022/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и две/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027023/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и три/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,366 дка / два декара триста шестдесет и шест
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,768 дка / три декара седемсттин шестдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,80 /
единадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

18,90 /
осемнадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено

ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
860

861

860
18.06.2007

861
18.06.2007

860

861

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027024/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и три/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище

Имот № 027026/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и шест/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и

Площ - 3,343 дка / три декара седемсттин шестдесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

16,70 /
шестнадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

79,40 /
седемдесет и
девет лева и

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните

862

862
18.06.2007

862

Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027027/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и седем/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 3,055 дка / три декара петдесет и пет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 10,650 дка / десет декара шестстотин и петдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

четиридесет
стотинки /
лева.

53,30 /
петдесет и
три лева и
тридесет
стотинки /
лева.

ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.

Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
863

864

863
18.06.2007

864
18.06.2007

863

864

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027028/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и осем/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027029/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и девет/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 8,220 дка / осем декара двеста и двадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,727 дка / четири декара седемстотин двадесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

41,10 /
четиридесет
и един лева и
десет
стотинки /
лева.

23,60 /
двадесет и
три лева и
шестдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от

865

866

865
18.06.2007

866
22.06.2007

865

866

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027030/двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и девет/, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и
тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище

Имот № 000108/сто и осем/, м."МАНТАРЛЪК" в
землището на с.Яворец с ЕКАТТЕ 87120 /осемдесет и
седем хиляди сто и двадесет /, общ.Габрово

18,00 /
осемнадесет
лева / лева.

Площ - 3,590 дка / три декара петстотин и деветдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

2 296.30 /две
хиляди
двеста

селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3 Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища. 64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. Имотът е
образуван от

с.Яворец с
ЕКАТТЕ 87120,
м."МАНТАРЛЪ
К"
867

868

867
06.07.2007

868
06.07.2007

867

868

Площ - 16.640 дка /шестнадесет декара и шистстотин и
четиридесет кв.м./
Начин на трайно ползване - ГРОБИЩЕ

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Козаря"

Имот № 026451 /двадесет и шест хиляди четиристотин
петдесет и едно/, м."Козаря" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027032 /двадесет и седем хиляди тридесет и
две/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

деветдесет и
шест лева
тридесет
стотинки/
лева.
5,70/ пет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева

Площ - 2,587 дка / два декара петстотин осемдесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - десета

Площ - 3,216 дка / три декара двеста и шестнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

17,70 /
седемнадесе
т лева и
седемдесет
стотинки /
лева

имотите 014113 и
000107.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
869

870

869
06.07.2007

870
06.07.2007

869

870

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027039 /двадесет и седем хиляди тридесет и
девет/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 027040 /двадесет и седем хиляди и четиридесет/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 3,002 дка / три декара и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

16,50 /
шестнадесет
лева и
петдесет
стотинки /
лева

12,20 /
дванадесет
лева и
двадесет

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:

871

871
06.07.2007

871

ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Площ - 2,437 дка / два декара четиристотин тридесет и
седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

стотинки /
лева

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027057 /двадесет и седем хиляди и петдесет и
седем/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

32,90 /
тридесет и
два лева и
деветдесет
стотинки /
лева

Площ - 6,580 дка / шест декара петстотин и осемдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се

дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
872

873

872
06.07.2007

873
06.07.2007

872

873

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027063 /двадесет и седем хиляди и шестдесет и
три /, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027064 /двадесет и седем хиляди и шестдесет и
четири /, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Площ - 12,552 дка / дванадесет декара петстотин и
петдесет и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 1,959 дка / един декар деветстотин петдесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

56,50 /
петдесет и
шест лева и
петдесет
стотинки /
лева

9,80 / девет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
874

874
06.07.2007

874

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027229 /двадесет и седем хиляди двеста
двадесет и девет /, м."Рошев трап" в землището на
ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди
тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 1,186 дка / един декар сто осемдесет и шест
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

5,90 / пет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
875

876

875
06.07.2007

876
06.07.2007

875

876

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 027230 /двадесет и седем хиляди двеста и
тридесет /, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди тридесет и три
/, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028001 /двадесет и осем хиляди и едно /,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 4,777 дка / четири декара седемстотин
седемдесет и седем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 2,707 дка / два декара седемстотин и седем кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

23,90 /
двадесет и
три лева и
деветдесет
стотинки /
лева

13,50 /
тринадесет
лева и
петдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
877

878

877
06.07.2007

878
06.07.2007

877

878

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028002 /двадесет и осем хиляди и две /,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028003 /двадесет и осем хиляди и три /, м."Рошев
трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово

Площ - 2,149 дка / два декара сто четиридесет и девет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

Площ - 1,179 дка / един декар сто седемдесет и девет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

11,80 /
единадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева

6,50 / шест
лева и
петдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона

Категория на земята при неполивни условия - девета

879

879
06.07.2007

879

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028004 /двадесет и осем хиляди и четири /,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 2,153 дка / два декара сто петдесет и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - девета

на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
11,80 /
единадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други

дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
880

881

880
09.07.2007

881
09.07.2007

880

881

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028005/двадесет и осем хиляди и пет/, м."Рошев
трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028006/двадесет и осем хиляди и шест/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7,00 / седем /
лева.

Площ - 1,280 дка / един декар двеста и осемдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 12,817 дка / дванадесет декара осемстотин и
седемнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

7,00 / седем /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се

разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
882

883

882
09.07.2007

883

882

883

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028007/двадесет и осем хиляди и седем/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,

Имот № 028020/двадесет и осем хиляди и двадесет/,

Площ - 2,130 дка / два декара сто и тридесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,70 /
единадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

16,80 /

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.

09.07.2007

884

884
09.07.2007

884

общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028023/двадесет и осем хиляди двадесет и три/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 3,050 дка / три декара и петдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 4,396 дка / четири декара и триста деветдесет и
шест кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

шестнадесет
лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

24,20 /
двадесет и
четири лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена

територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
885

886

885
09.07.2007

886
09.07.2007

885

886

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028033/двадесет и осем хиляди тридесет и три/,
м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033
/ деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Рошев трап"

Имот № 028034/двадесет и осем хиляди тридесет и
четири/, м."Рошев трап" в землището на ТОПЛЕШ с
ЕКАТТЕ 99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и
три /, общ.Габрово

Площ - 2,564 дка / два декара и петстотин шестдесет и
четири кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,370 дка / един декар и триста и седемдесет кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,10 /
четиринадесе
т лева и
десет
стотинки /
лева.

7,50 / седем
лева и
петдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс

"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
887

887
09.07.2007

887

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

Имот № 028038/двадесет и осем хиляди тридесет и
осем/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 8,856 дка /осем декара и осемстотин петдесет и
шесткв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

48,70 /
четирдесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
888

889

888
09.07.2007

889
09.07.2007

888

889

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

Имот № 028039/двадесет и осем хиляди тридесет и
девет/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

Имот № 028041/двадесет и осем хиляди четиридесет и
едно/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,558 дка /два декара и петстотин петдесет и осем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 3,614 дка /три декара и шестстотин и
четиринадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,10 /
четирдесет и
осем лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

19,90 /
деветнадесет
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни

земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
890

891

890
09.07.2007

891
09.07.2007

890

891

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

Имот № 028049/двадесет и осем хиляди четиридесет и
девет/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с

Имот № 028053/двадесет и осем хиляди петдесет и
девет/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

8,30 / осем
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,510 дка /един декар петстотин и десет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

6,30 / шест
лева и
тридесет
стотинки /

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:

ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

892

892
09.07.2007

892

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м."Сърбино"

лева.
Площ - 1,141 дка /един декар сто четиридесет и един кв.м.
/
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Имот № 028060/двадесет и осем хиляди и шестдесет/,
м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ 99033 /
деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /, общ.Габрово
Площ - 0,942 дка /нула декара деветстотин четиридесет и
два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

5,20 / пет
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се

дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
893

894

893
09.07.2007

894
09.07.2007

893

894

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сърбино"

Имот № 028068/двадесет и осем хиляди и шестдесет и
осем/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сърбино"

Имот № 028078/двадесет и осем хиляди и седемдесет и
осем/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

2,00 / два
лева / лева.

Площ - 0,369 дка / нула декара триста шестдесет и девет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,682 дка / два декара шестстотин осемдесет и
два кв.м./
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,80
/четиринадес
ет лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават

дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
895

895
09.07.2007

895

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Сърбино"

Имот № 028079/двадесет и осем хиляди и седемдесет и
девет/, м."Сърбино" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2,559 дка / два декара петстотин петдесет и девет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,10 /
четиринадесе
т лева и
десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с

плана за
управление.
896

897

896
09.07.2007

897
09.07.2007

896

897

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028083/двадесет и осем хиляди и осемдесет и
три/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028084/двадесет и осем хиляди и осемдесет и
четири/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

6,30 / шест
лева и
тридесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,152 дка / един декар сто петдесет и два кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 8,960 дка / осем декара деветстотин и шестдесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

49,30
/четиридесет
и девет лева
и тридесет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и

пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
898

899

898
09.07.2007

899
09.07.2007

898

899

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028086/двадесет и осем хиляди и осемдесет и
четири/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028087/двадесет и осем хиляди осемдесет и
седем/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,637 дка / два декара шестотин тридесет и седем
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 2,203 дка / два декара двеста и три кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера

14,50
/четиринадес
ет лева и
петдесет
стотинки /
лева.

12,10
/дванадесет
лева и десет
стотинки /
лева.

Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота
има следните
ограничения:
3
Санитарноохрнителна зона

Категория на земята при неполивни условия - Девета

900

900
09.07.2007

900

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028089/двадесет и осем хиляди осемдесет и
девет/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово
Площ - 2,080 дка / два декара и осемдесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

11,40
/единадесет
лева и
четиридесет
стотинки /
лева.

на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64
Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
3 Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за

901

902

901
09.07.2007

902
09.07.2007

901

902

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028094/двадесет и осем хиляди деветдесет и
четири/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028095/двадесет и осем хиляди деветдесет и
пет/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

7,20 /седем
лева и
двадесет
стотинки /
лева.

Площ - 1,316 дка /един декар триста и шестнадесет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,648 дка /един декар шестстотин четиридесет и
осем кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

9,10 /девет
лева и десет
стотинки /
лева.

обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
3 Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
3 Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена

903

904

903
09.07.2007

904
09.07.2007

903

904

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028097/двадесет и осем хиляди деветдесет и
седем/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Разпада"

Имот № 028098/двадесет и осем хиляди деветдесет и
осем/, м."Разпада" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Площ - 2,689дка /два декара шестстотин осемдесет и
девет кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ - 1,615дка /един декар шестстотин и петнадесет
кв.м. /
Начин на трайно ползване - Пасище, мера
Категория на земята при неполивни условия - Девета

14,80
/четиринадес
ет лева и
осемдесет
стотинки /
лева.

8,90 /осем
лева и
деветдесет
стотинки /
лева.

територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения: 3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения: 3
Санитарноохрнителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс
"Б".Забраняват
се и се
ограничават
дейностите от
селскостопански

905

906

905
13.08.2007

906
18.10.2007

905

906

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Имот № 016038 /шестнадесет хиляди тридесет и осем/,
м."Мийкови ливади" в землището на ТОПЛЕШ с ЕКАТТЕ
99033 / деветдесет и девет хиляди и тридесет и три /,
общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
с.Поповци с
ЕКАТТЕ 57675

Имот № 000019/деветнадесет/, в землището на с.Поповци
с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин
седемдесет и пет/, общ.Габрово

Площ - 1,414 дка / един декар четиристотин и
четиринадесет кв.м./
Начин на трайно ползване - Ливада
Категория на земята при неполивни условия - Девета

Площ -

0.133 дка /нула декара и сто тридесет и три

12.70
/дванадесет
лева и
седемдесет
стотинки /
лева.

15.20
/петднаесет
лева и
двадесет
стотинки/

характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
Върху имота има
следните
ограничения:
3 Санитарноохранителна зона
на
водоснабдителен
обект - Пояс "Б".
Забраняват се и
се ограничават
дейностите от
селскостопански
характер, като се
разрешава
ограничено
ползване на орни
земи,
хидромелиоратив
на дейност и
пасища.
64 Защитена
територия.
Природен парк.
Забраняват се
дейностите
посочени в чл.31
от ЗЗТ и други
дейности
определени със
заповедта за
обявяване на
защитената
територия и с
плана за
управление.
1. В имот
има изграден
каптаж.

907

908

909

907
06.11.2007

907

908
02.04.2008

908

909
26.05.2008

909

кв.м./
Начин на трайно ползване - ИЗВОР - КАПТИРАН
Този акт за публична общинска собственост допълва акт за
публична общинска собственост №767/01.06.2007г. като
внася между т.5 и т.7 т.6, която гласи: Данъчна оценка на
имота към момента на утвърждаване на акта - 5,80 / пет
лева и осемдесет стотинки / лева
Този акт за публична общинска собственост става
неразделна част от акт за публична общинска собственост
№767/01.06.2007г.

лева.

Област
Габрово,
Община
Габрово,
землище
гр.Габрово, кв.
Лютаци

Имот 14218.216.602 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет точка двеста и шестнадесет точка шестстотин
и две/,кв. Лютаци, землище гр. Габрово

435.10
лв./четиристо
тин тридесет
и пет лв. и 10
ст./

Област
Габрово,
Община
Габрово,
с.Яворец, кв.17

1. Урегулеран поземлен имот Х (десети) - училище от кв.17
по плана на с.Яворец, общ.Габрово

Обл.Габрово,
общ.Габрово,
землище
Топлеш с
ЕКАТТЕ 99033,
м." Мийкови
ливади"

Трайно предназначение - Урбанизирана
Начин на трайно ползване - Гробищен парк
Площ - 1547/хиляда петстотин четиридесет и седем/ кв.м.

Площ - 4900/четири хиляди и деветстотин/ кв.м.
2. Сграда на два етажа, масивна, построена през
1954/хиляда деветстотин петдесет и четвърта/ година.
ЗП - 516 /петстотин и шестнадесет/ кв.м.

910

911

912

910
30.10.2008

911
30.10.2008

912
31.10.2008

910

911

912

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
ул.Цветарска

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
ул.Зелена
ливада
Област
Габрово,
Община
Габрово,

Поземлен имот 14218.501.73 /четиринадесет хиляди
двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, седемдесет
и три/ по кадастралната карта на гр.Габрово, незастроен
Площ - 6 602/шест хиляди шестстотин и два/ кв.м.
Трайно предназначение: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: За обект комплекс за
образование
Стар идентификатор: кв.8, УПИ І
ЗП - 516 /петстотин и шестнадесет/ кв.м.
Поземлен имот 14218.33.12 /четиринадесет хиляди двеста
и осемнадесет, точка, тридесет и три, точка, дванадесет/
по кадастралната карта на гр.Габрово, незастроен
Площ - 688/шестстотин осемдесет и осем/ кв.м.
Трайно предназначение: Земеделска
Начин на трайно ползване: Пасище
Имот 14218.729.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет точка седемстотин двадесет и девет точка
едно/, м. "Капината-Равнището",по кадастралната карта на
гр.Габрово

Този акт за
публична
общинска
собственост
става неразделна
част от акт за
публична
общинска
собственост
№767/01.06.2007г
.

1. За УПИ - 12
504.80/двана
десет хиляди
петстотин и
четири лева и
осемдесет
стотинки/
лева
1. За
сградата - 45
192.00/четири
десет и пет
хиляди сто
деветдесет и
два/ лева
62
283.80/шестд
есет и две
хиляди
двеста
осемдесет и
три лева и
тридесет
стотинки/
лева
22.40/двадес
ет и два лева
и
четиридесет
стотинки/
лева
10 480.90
лв./десет
хиляди
четиристотин

Този акт за
публична
общинска
собственост
става неразделна
част от акт за
публична
общинска
собственост
№767/01.06.2007г
.

землище
гр.Габрово, м.
"КапинатаРавнището"

913

914

915

916

917

918

919

913
09.12.2008

914
09.12.2008

915
16.12.2008

916
18.12.2008

917
20.12.2008

918
20.12.2008

919
20.12.2008

913

914

915

916

917

918

919

Област
Габрово,
Община
Габрово,
землище
гр.Габрово,
Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,.

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово, ул.
Юрий Венелин
Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
бул. Могильов

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
бул. Априлов

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
бул. Априлов

Област
Габрово,
Община

Площ: 69 873/шестдесет и девет хиляди осемстотин
седемдесет и три/ кв-м.
Трайно предназначение - Земеделска
Начин на трайно ползване - Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.0 № 220062
Имот 14218.712.2 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,седемстотин и дванадесет, точка, две/,
по кадастралната карта на гр.Габрово
Площ: 9 805/ девет хиляди осемстотин и пет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване :Обществен селищен парк,
градина
Имот 14218.712.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,седемстотин и дванадесет,
точка,едное/, по кадастралната карта на гр.Габрово
Площ: 16957/ шестнадесет хиляди деветстотин петдесет и
седем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 195, квартал: 0
Имот 14218.505.498 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка,четиристотин
деветдесет и осем/, по кадастралната карта на гр.Габрово
Площ: 3354/ три хиляди триста петдесет и четири/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площи
Стар идентификатор: 5050484, квартал 154, УПИ І.
Имот 14218.501.839 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и едно, точка,осемстотин
тридесет и девет/, по кадастралната карта на гр.Габрово
Площ: 7411/ седем хиляди четиристотин и единадесет /
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Обществен селищен парк,
градина.
Стар идентификатор: 5011207, квартал 77, УПИ ХІ.
Имот 14218.505.651 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка,шестстотин
петдесет и едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
незастроен
Площ: 5680/ пет хиляди шестстотин и осемдесет / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площи.
Стар идентификатор: 5050489, квартал 166, УПИ ІІІ.
Имот 14218.505.652 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка,шестстотин
петдесет и две/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
незастроен
Площ: 721/ седемстотин двадесет и един / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За второстепенна улица
Стар идентификатор: 5050514, квартал 166, УПИ ІІІ.
Имот 14218.505.654 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка,шестстотин
петдесет и четири/, по кадастралната карта на гр.Габрово,

и осемдесет
лева и 90 ст./

1201.10 лв./
хиляда
двеста и един
лева и 10 ст./

226375.90
лв./двеста
двадесет и
шест хиляди
триста
седемдесет и
пет лева и 90
ст./
66208.00/шес
тдесет и шест
хиляди
двеста и
осем/ лева

98936.80
лв./деветдесе
т и осем
хиляди
деветстотин
тридесет и
шест лева и
80 стотинки/

112123.20лв./
сто и
дванадесет
хиляди сто
двадесет и
три лева и 20
стотинки/
13475.50 лв./
тринадесет
хиляди
четиристотин
седемдесет и
пет лева и 50
стотинки/

65753.90
лв./шестдесе
т и пет

Върху имота
попада сграда за

Габрово,
гр.Габрово, ул.
Априловска

920

921

922

923

924

925

926

920
20.12.2008

921
29.12.2008

922
15.01.2009

923
13.04.2009

924
30.10.2009

925
30.10.2009

926
30.10.2009

920

921

922

923

924

925

926

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово, ул.
Емануил
Манолов

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово, ул.
Стефан
Караджа
Област
Габрово,
Община
Габрово, с.
Рязковци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.Етър, ул.
Генерал
Дерожински

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
ул.Трети март
№25
Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.Тлъчници

Област
Габрово,

незастроен
Площ: 3331/ три хиляди триста тридесет и един / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площи.
Стар идентификатор: 5050515, квартал 166, УПИ ІІІ.
Имот 14218.505.464 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка,четиристотин
шестдесет и четири/, по кадастралната карта на
гр.Габрово, незастроен
Площ: 7144/ седем хиляди сто четиридесет и четири /
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площи.
Стар идентификатор: 5050276, квартал 143, УПИ І.
Имот 14218.505.695/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и пет, точка, шестстотин
деветдесет и пет/, по кадастралната карта на гр.Габрово
Площ: 4033/ четири хиляди тридесет и три / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площи
Стар идентификатор: 5050272, квартал 118, УПИ IІ.
Имот 63690.601.7 /шестдесет и три хиляди шестстотин и
деветдесет, точка ,шестстотин и едно, точка,седем/, по
кадастралната карта на с. Рязковци, общ.Габрово
Площ: 592/ петстотин деветдесет и два/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: квартал 1, п. 13, № 13
Имот 14218.337.187 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,триста тридесет и седем, точка, сто
осемдесет и седем/, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Габрово, незастроен
Площ: 3 781/ три хиляди седемстотин осемдесет и един /
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни
нужди.
Стар идентификатор: 5380363 квартал 99030І.
Имот 14218.731.1четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемстотин тридесет и едно, точка,
едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1001/ хиляда и един/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1290046
Имот 14218.74.509 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемдесет и четири, точка,
петстотин и девет/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 885/ осемстотин осемдесет и пет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 180, кв.0
Имот 14218.732.1четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемстотин тридесет и две, точка,

хиляди
седемстотин
петдесет и
три лева и 90
стотинки/
141022.60
лв./ сто
четиридесет
и една
хиляди и
двадесет и
два лева и 60
стотинки/

75 376.80
лв./седемдес
ет и пет
хиляди
триста
седемдесет и
шест лева и
80 стотинки/
1437.80 лв./
хиляда
четиристотин
тридесет и
седем лева и
80 ст./

37171.00 /
тридесет и
седем
хиляди сто
седемдесет и
един/ лева

15 025.00лв./
петнадесет
хиляди
двадесет и
пет лева /

13 283,90лв./
тринадесет
хиляди
двеста
осемдесет и
три лева и 90
стотинки /
11 451,80лв./
единадесет

култура и
изкуство,
актувана с АОС
№ 277/15.04.1997
г.

Община
Габрово,
с.Горнова
могила

927

927
15.07.2009

927

Област
Габрово,
Община
Габрово, с.
Музга, кв. 14

928

928
03.09.2009

928

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
ул.Радецка

929

930

931

932

929
03.09.2009

930
30.10.2009

931
30.10.2009

932

929

930

931

932

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
бул. Априлов

Област
Габрово,
Община
Габрово,
с.Малуша

Област
Габрово,
Община
Габрово, Нова
махала з-ще
Априлово
Област

едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1221/ хиляда двеста двадесет и един/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 99032
1. Урегулиран поземлен имот І/първи римско/административни и обсл.дейности от
кв.14/четиринадесети/ по плана на с.Музга, общ. Габрово,
с площ 1980 / хиляда деветстотин и
осемдесет/ кв.м.,
застроен.
2. Административна масивна сграда, построена през 1968
год., състояща се от:
- вход и стълбище на І-ви етаж от двуетажната част, със
ЗП
59.70 кв.м./ петдесет и девет и
0.70 кв.м./;
- целият втори етаж от двуетажната част, със застроена
площ 200.00/ двеста/ кв.м.;
- едноетажна част /салон/, със застроена площ 196.50
кв.м./ сто деветдесет и шест и 0.50 кв.м./

Поземлен имот 14218.510.445/четиринадесет хиляди
двеста и осемнадесет, точка ,петстотин и десет, точка,
четиристотин четиридесет и пет/, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Габрово, незастроен
Площ: 3075/ три хиляди и седемдесет и пет / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Обществен селищен парк,
градина.
Стар идентификатор: квартал 266 парцел 2.
Поземлен имот 14218.515.212 /четиринадесет хиляди
двеста и осемнадесет, точка ,петстотин и петнадесет,
точка,двеста и дванадесет/, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Габрово, незастроен
Площ: 1399/ хиляда триста деветдесет и девет / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Обществен селищен парк,
градина.
Стар идентификатор: квартал 177 парцел 2,3..
Имот 14218.742.1четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемстотин четиридесет и две,
точка, едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 563/ петстотин шестдесет и три/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 152, кв.99032
Имот 14218.795.1четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемстотин деветдесет и пет, точка,
едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1078/ хиляда и седемдесет и осем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 93, кв.0
Имот 14218.805.1 /четиринадесет хиляди двеста и

хиляди
четиристотин
петдесет и
един лева и
осемдесет
стотинки/
1. За земята 3 611.50
лв./три
хиляди
шестстотин и
единадесет
лева и
петдесет
стотинки/
2. За
сградата - 8
963.30
лв./осем
хиляди
деветстотин
шестдесет и
три лева и
тридесет
стотинки/
91050,80/
деветдесет и
една хиляди
и петдесет
лева и 80
стотинки /
лева

39221.00 /
тридесет и
девет хиляди
двеста
двадесет и
един / лева

5280,40лв./
петхиляди
двеста и
осемдесет
лева и
четиридесет
стотинки/
10597,80лв./
десет хиляди
петстотин
деветдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки/
10293,10лв./

Габрово,
Община
Габрово, Нова
махала з-ще
Априлово

30.10.2009

933

934

935

936

937

938

939

933
30.10.2009

934
30.10.2009

935
02.11.2009

936
02.11.2009

937
02.11.2009

938
02.11.2009

939
02.11.2009

933

934

935

936

937

938

939

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Борово Велчевци
Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Огражден,
Долни Бакойци
Област
Габрово,
Община
Габрово,
Чукили

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Георги
Илиев №7

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул
.Ведрина

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Славовци

Област
Габрово,
Община

осемнадесет, точка , осемстотин и пет, точка, едно/, по
кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1047/ хиляда и четиридесет и седем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.0
Имот 14218.826.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , осемстотин двадесет и шест, точка,
едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 2933/ две хиляди деветстотин тридесет и три/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.99034
Имот 14218.851.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , осемстотин петдесет и едно, точка,
едно/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1138/ хиляда сто тридесет и осем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 381 кв.0
Имот 14218.302.525 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , триста и две, точка, петстотин
двадесет и пет/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 595/ петстотин деветдесет и пет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 6090007 кв.99032
Имот 14218.503.498 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и три, точка, четиристотин
деветдесет и осем/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 279/ двеста седемдесет и девет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1773кв.12, парцел ІІІ
Имот 14218.532.144 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесет и две, точка, сто
четиридесет и четири/, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1411/ хиляди четиристотин и единадесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 7478 кв.72.
Имот 14218.545.28 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин четиридесет и пет, точка,
двадесет и осем/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 774/ седемстотин седемдесет и четири/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.0.
Имот 14218.25.536 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , двадесет и пет, точка, петстотин
тридесет и шест/, по кадастралната карта на гр.Габрово,

десет хиляди
двеста
деветдесет и
три лева и
десет
стотинки/
28834,30лв./
двадесет и
осем хиляди
осемстотин
тридесет и
четири лева
и тридесет
стотинки/
11187,70лв./е
динадесет
хиляди сто
осемдесет и
седем лева и
седемдесет
стотинки/
1185,20лв./
хиляда сто
осемдесет и
пет лева и
двадесет
стотинки/

2805,90лв./
две хиляди
осемстотин и
пет лева и
деветдесет
стотинки/

28
255,30лв./два
десет и осем
хиляди
двеста
петдесет и
пет лева и
тридесет
стотинки/
7784,10лв./
седем хиляди
седемстотин
осемдесет и
четири лева
и десет
стотинки/
17634,80лв./
седемнадесе
т хиляди

Габрово,
Златари

940

940
04.11.2009

940

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Бяла река

общ.Габрово
Площ: 1836/ хиляда осемстотин тридесет и шест/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 28 , кв.0.
1.Имот 14218.809.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , осемстотин и девет, точка, едно/, по
кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1368/ хиляда триста шестдесет и осем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: , кв.0. Нова махала
2.Религиозна сграда №14218.809.1.1 със ЗП16кв.м., 1
етаж.

941

942

943

944

945

941
04.11.2009

942
04.11.2009

943
06.11.2009

944
06.11.2009

945
06.11.2009

941

942

943

944

945

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Мак

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Минзухар

Област
Габрово,
Община
Габрово,
кв.Войново

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Мир 20

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул

Имот 14218.502.195 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и две, точка, сто
деветдесет и пет/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 347/ триста четиридесет и седем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 157 , кв.7.
Имот 14218.517.221 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и седемнадесет, точка,
двеста двадесет и едно/, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1690 /хиляда шестотин и деветдесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 6336 , кв.18, парцел VІІ.
Имот 14218.513.25 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и тринадесет, точка,
двадесет и пет/, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 6 , кв.17, парцел ІІІ.
Имот 14218.508.340 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и осем, точка, триста и
четиридесет /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 890 /осемстотин и деветдесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 2476 , кв.7.
Имот 14218.534.139 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесет и четири, точка,
сто тридесет и девет /, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово

шестстотин
тридесет и
четири лева
и осемдесет
стотинки/
За земя 21
614,40лв./два
десет и една
хиляди
шестстотин и
четиринадесе
т лева и
четиридесет
стотинки/
За сградата 1482.20 лв
/хиляда
четиристотин
и осемдесет
и два лева и
двадесет
стотинки/
4879,50лв./
четири
хиляди
осемстотин
седемдесет и
девет лева и
петдесет
стотинки/
23 764,80лв./
двадесет и
три хиляди
седемстотин
шестдесет и
четири лева
и осемдесет
стотинки/
20 249,30лв./
двадесет
хиляди
двеста
четиридесет
и девет лева
и тридесет
стотинки/
17 822,30лв./
седемнадесе
т хиляди
осемстотин
двадесет и
два лева и
тридесет
стотинки/
7 213,80лв./
седем хиляди
двеста и
тринадесет

.Илевска
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947

948

949
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946
06.11.2009

947
06.11.2009

948
06.11.2009
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06.11.2009

950
06.11.2009

951
06.11.2009
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06.11.2009

946

947

948

949

950
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952

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул
.Стомана

Област
Габрово,
Община
Габрово,
кв.Кряковци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Липница

Област
Габрово,
Община
Габрово,
кв.Пройновци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
кв.Йовчевци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Карамфил

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул.

Площ: 513 /петстотин и тринадесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 8036 , кв.53.
Имот 14218.534.67 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесет и четири, точка,
шестдесет и седем /, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 530 /петстотин и тридесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.0.
Имот 14218.535.35 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесет и пет, точка,
тридесет и пет /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 520 /петстотин и двадесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 33 кв.10, парцел VІ.
Имот 14218.502.330 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и две, точка, триста и
тридесет /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 714 /седемстотин и четиринадесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 363 кв.9.
Имот 14218.536.67 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесет и шест, точка,
шестдесет и седем /, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 356/триста петдесет и шест/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 35 кв.0.
Имот 14218.543.20 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин четиридесет и три, точка,
двадесет /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 384/триста осемдесет и четири/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв.0.
Имот 14218.502.70 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и две, точка, седемдесет
/, по кадастралната карта на гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 1704/хиляда седемстотин и четири/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 68 кв.5.
Имот 14218.503.534 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и три, точка, петстотин
тридесет и четири /, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово

лева и
осемдесет
стотинки/
7 452,90лв./
седем хиляди
четиристотин
петдесет и
два лева и
деветдесет
стотинки/
7 312,20лв./
седем хиляди
триста и
дванадесет
лева и
двадесет
стотинки/
7 180,80лв./
седем хиляди
сто и
осемдесет
лева и
осемдесет
стотинки/
3 580,30лв./
три хиляди
петстотин и
осемдесет
лева и
тридесет
стотинки/
3 861,60лв./
три хиляди
осемстотин
шестдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
23 961,60лв./
двадесет и
три хиляди
деветстотин
шестдесет и
един лева и
шестдесет
стотинки/
14 469,80лв./
четиринадесе
т хиляди
четиристотин

На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.

Георги
Стефанов

953

954

955

956

957

958

953
06.11.2009

954
06.11.2009

955
06.11.2009

956
06.11.2009

957
06.11.2009

958
06.11.2009

953

954

955

956

957

958

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул.
Георги
Стефанов

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул.
Еледжик

Област
Габрово,
Община
Габрово,
ул.Младежки
жар

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Пройновци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Бакойци

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Негенци

Площ: 1029/хиляда двадесет и девет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1715 кв11.
Имот 14218.503.575 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и три, точка, петстотин
седемдесет и пет /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 382/триста осемдесет и две/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1614 кв5.

Имот 14218.44.502 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , четиридесет и четири, точка,
петстотин и две /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 199/сто деветдесет и девет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 315 кв 0.
Имот 14218.508.41 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин и осем, точка, четиридесет
и едно /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 436/четиристотин тридесет и шест/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1959 кв 7.
Имот 14218.536.108 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин тридесете и шест, точка,
сто и осем /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 876/осемстотин седемдесет и шест/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 67,68 кв 3, парцел VІІІ.
Имот 14218.852.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , осемстотин петдесет и две , точка,
едно /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 1108/хиляда сто и осем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 310 кв 0.
Имот 14218.547.86 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , петстотин четиридесет и седем ,
точка, осемдесет и шест /, по кадастралната карта на
гр.Габрово, общ.Габрово
Площ: 450/ четиристотин и петдесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 57 кв 0.

шестдесет и
девет лева и
осемдесет
стотинки/

на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.

5 371,70лв./
пет хиляди
триста
седемдесет и
един лева и
седемдесет
стотинки/

На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
Към нов акт за
поправка: AKT
N:0/10.02.2010
Към нов акт за
поправка: AKT
N:962/22.02.2010

2 798,30лв./
две хиляди
седемстотин
деветдесет и
осем лева и
тридесет
стотинки/
6 131,00лв./
шест хиляди
сто тридесет
и един лева /

8 612,00лв./
осем хиляди
шестотин и
дванадесет
лева /

15 230,60лв./
петнадесет
хиляди
двеста и
тридесет
лева и
шестдесет
стотинки /
4 678,20лв./
четири
хиляди
шестстотин
седемдесет и
осемлева и
двадесет
стотинки /

На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.

959

960

961

959
06.11.2009

960
06.11.2009

961
22.12.2009

959

960

961

Област
Габрово,
Община
Габрово,
Горнова могила

Област
Габрово,
Община
Габрово, ул.
Козещица

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
ул.Никола
Войновски №
166

Имот 14218.621.6 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , шестстотин двадесет и едно , точка,
шест /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 137/ сто тридесет и седем/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: 1 кв 0.
Имот 14218.749.1 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка , седемстотин четиридесет и девет,
точка, едно /, по кадастралната карта на гр.Габрово,
общ.Габрово
Площ: 733/седемстотин тридесет и три/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Гробищен парк
Стар идентификатор: кв 99032.
1. Поземлен имот с идентификатор
14218.514.307/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет, точка ,петстотин и четиринадесет, точка,
триста и седем/, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Габрово, образуван от ПИ 6103 и ПИ 6103а,
попадащи в УПИ ХVІІІ - детска градина, кв.218 по
действащия ПРЗ на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово,
застроен.
Площ: 5671/ пет хиляди шестстотин седемдесет и един /
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За обект комплекс за
образование
2. Сграда 14218.514.307.1/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет,точка, петстотин и
четиринадесет,точка,триста и седем,точка, едно/,застроена
площ 574 кв.м./петстотин седемдесет и четири/, на два
етажа,предназначение: сграда за образование.
3.Сграда 14218.514.307.2/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет,точка,петстотин и четиринадесет,точка,триста
и седем,точка, две/, застроена площ 16 кв.м./шестнадесет/,
на един етаж
4.Сграда14218.514.307.3 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет,точка петстотин четиринадесет,точка,триста и
седем,точка,три/,застроена площ 198 кв.м./сто деветдесет
и осем/, на един етаж.
5. Сграда 14218.514.307.4/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет,точка,петстотин и четиринадесет,точка,триста
и седем,точка,четири/,застроена площ 81 кв.м./осемдесет и
един/, на един етаж.
6.Сграда 14218.514.307.5/четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет,точка,петстотин и четиринадесет,точка,триста
и седем,точка,пет/, застроена площ 60 кв.м. /шестдесет/, на
един етаж

1 377,80лв./
хиляда
триста
седемдесет и
седем лева и
осемдесет
стотинки /

11002,30лв./
единадесет
хиляди и два
лева и
тридесет
стотинки/

на земята 102078.00
/сто и две
хиляди и
седемдесет и
осем / лева ;
на сграда
14218.514.30
7.1 232063.20
лв./двеста
тридесет и
две хиляди и
шестдесет и
три лева и
двадесет
стотинки/;
на сграда
14218.514.30
7.2 - 3430.90
лв. / три
хиляди
четиристотин
и тридесет
лева и
деветдесет
стотинки/;
на сграда
14218.514.30
7.3 - 37639.50
лв./ тридесет
и седем
хиляди
шестстотин
тридесет и
девет
лева и
петдесет
стотинки/;
на сграда
14218.514.30
7.4 - 16506.60

На основание
Заповед
460/10.04.2002г.
на Кмета на
община Габрово,
гробището е
закрито.
Директор на ОУ
"Никола
Войновски",
съгласно З-д №
517/26.03.2009 г. на
Кмета на Община
Габрово

Към нов акт за
поправка: AKT
N:963/22.02.2010

лв. /
шестнадесет
хиляди
петстотин и
шест лева и
шестдесет
стотинки/;
на
сграда14218.
514.307.5 11405.90 лв./
единадесет
хиляди
четиристотин
и пет лева и
деветдесет

962

963

964

962
24.03.2010

963
30.03.2010

964
09.04.2010

962

963

964

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
бул. Трети
март, ПИ
14218.517.155
и
14218.517.521
по КККР на
гр.Габрово /
УПИ VІ и VІІІ от
кв. 12 по
действащия
ПУП на
гр.Габрово - 50
и 72 част./

ПАРК " МАРКОТЕЯ"
1. Поземлен имот с идентификатор 14218.517.155
/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка
,петстотин и седемнадесет, точка, сто петдесет и пет/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Габрово, незастроен.
Площ: 45 100/ четиридесет и пет хиляди и сто / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : Обществен селищен парк,
градина.
Стар идентификатор: квартал 12 парцел VІ.

Област
Габрово,
Община
Габрово,
землище
с.Донино, м.
"Садината юрта
- Донино"

Имот 030051 /тридесет хиляди петдесет и едно/, м. "
Садината юрта - Донино", землище с.Донино с ЕКАТТЕ
22959/двадесет и две хиляди деветстотин петдесет и
девет/, общ.Габрово

Област
Габрово,
Община
Габрово, с.
Жълтеш, кв. 16,
УПИ ХІІІ

2. Поземлен имот с идентификатор 14218.517.521 /
четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка,
петстотин и седемнадесет, точка, петстотин двадесет и
едни/ по кадастралната крата и кадастралните регистри на
гр.Габрово, незастроен.
Площ: 749 / седемстотин четиридесет и девет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.
Стар идентификатор: квартал 12, парцел VІІІ.

Площ: 1.621/един декар и шестстотин двадесет и един
кв.м./ дка.
Начин на трайно ползване - Гробище
Категория на земята при неполивни условия: Шеста
1. Урегулиран поземлен имот ХІІІ/тринадесет римско/ от
кв.16 /шестнадесети/ по плана на с. Жълтеш, общ.
Габрово, с площ 1530 / хиляда петстотин и тридесет/
кв.м., застроен.
2. Административна масивна сграда, построена през 1995
год., състояща се от:
- сутерен, със ЗП 143.60 кв.м./ сто четиридесет и три и
0.60 кв.м./;
- първи етаж, заедно с тераса и стълбищна клетка за
втори етаж, със застроена площ 260.20 кв.м. / двеста и
шестдесет и 0.20 кв.м./;
- втори етаж, със застроена площ 254.50 кв.м./ двеста
петдесет и четири и 0.50 кв.м./

стотинки/.
На ПИ
14218.517.15
5: 634196.20
лв./
шестстотин
тридесет и
четири
хиляди сто
деветдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/;
На ПИ
14218.517.52
1: 10532.40
лв./ десет
хиляди
петстотин
тридесет и
два лева и
четиридесет
стотинки/
9.30 лв./девет
лева и
тридесет
стотинки/
лева

1. За земята 2 790.70
лв./две
хиляди
седемстотин
и деветдесет
лева и
седемдесет
стотинки/
2. За
сградата 26090.70
лв./двадесет

1. Имотът е
образуван от
имот № 030036.

За обект
"Административн
а сграда" на
кметство с.
Жълтеш, общ.
Габрово има
издадено
разрешение за
строеж № 389 от
24.11.1993 г.
Съгласно
удостоверение №

965

966

967

968

965
13.07.2010

965

966
01.12.2010

966

967
19.01.2011

967

968
23.03.2011

968

и шест
хиляди и
деветдесет
лева и
седемдесет
стотинки/
399 325.50
лв./триста
деветдесет и
девет хиляди
триста
двадесет и
пет лева и
петдесет
стотинки/

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово, ул.
Орловска №
111, ПИ
14218.509.596
по КККР на
гр.Габрово /
УПИ І от кв. 198
по действащия
ПУП на
гр.Габрово - ІІІ
етап, І част./
Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово,
кв.Етър, ул.
Генерал
Дерожински
/ в ПИ
14218.337.187/

1. Поземлен имот с идентификатор 14218.509.596
/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка
,петстотин и девет, точка, петстотин деветдесет и шест/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Габрово, застроен.
Площ:12 677/ дванадесет хиляди шестстотин седемдесет
и седем / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За друг обществен обект,
комплекс.
Стар идентификатор:14218.509.195, 14218.509.197,
квартал 198 парцел: 1.

Сграда с идентификатор 14218.337.187.1 /четиринадесет
хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста тридесет и
седем, точка, сто осемдесет и седем, точка, едно/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Габрово, построена през 1971/хиляда деветстотин
седемдесет и първа/ година.
Застроена площ: 36/ тридесет и шест / кв.м.
Брой етажи: 1/един/.
Предназначение: експозиция на мандра

2 886.20 лв./
две хиляди
осемстотин
осемдесет и
шест лева и
двадесет
стотинки/

Област
Габрово,
Община
Габрово,
гр.Габрово, ул.
"Митко
Пала,узов"№
19"а", ПИ
14218.517.525
по КККР на
гр.Габрово /
УПИ ІV от кв. 12
по действащия
ПУП на
гр.Габрово - 50
и 72 част./

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ
УВРЕЖДАНИЯ
1. Поземлен имот с идентификатор 14218.517.525
/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка
,петстотин и седемнадесет, точка, петстотин двадесет и
пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Габрово, застроен.
Площ: 2 295 / две хиляди двеста деветдесет и пет / кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване : За обект комплекс за
здравеопазване.
Стар идентификатор: квартал 12 парцел ІV.

На ПИ:
29008.80 лв./
двадесет и
девет хиляди
и осем лева и
осем десет
стотинки/;
На сградата:
116184.90
лв./ сто и
шестнадесет
хиляди сто
осемдесет и
четири лева и
деветдесет
стотинки/

Област
Габрово,
Община
Габрово, с.
Яворец, УПИ
ХІ, кв. 21.

2. Масивна сграда с идентификатор 14218.517.525.3 /
четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка,
петстотин и седемнадесет, точка, петстотин двадесет и
пет, точка, три/ по кадастралната крата и кадастралните
регистри на гр.Габрово, построена през 1953 год.
Застроена площ: 365 / триста шестдесет и пет/ кв.м.
Брой етажи: 2.
Предназначение: Заведение за социални грижи.
1. Урегулиран поземлен имот ХІ /единадесети/- парк,
кметство, обществено обслужващи и здрани дейности и ТП
от кв.21 /двадесет и едно/ по плана на с.Яворец, общ.
Габрово, с площ 16 630 /шестнадесет хиляда шестстотин
и тридесет/ кв.м., застроен.
2.Част от масивна двуетажна административно-търговска
сграда № 87120.501.193.1, построена през 1964 год., която
част включва:
- Самостоятелен обект 87120.501.193.1.4 / осемдесет и

1. За земята 57207.20
лв./петдесет
и седем
хиляди
двеста и
седем лева и
двадесет
стотинки/

96.0096/08.04.2010 г.
обектът е
завършен в груб
строеж.
Върху имота
попада сграда с
идентификатор
14218.509.195.1 Спортна зала
"Орловец", със
застроена площ
3735 кв.м.,
на едни етаж,
актувана с акт за
публична
общинска
собственост №
81/12.01.1995 г.
Сградата е
построена върху
поземлен имот с
идентификатор
14218.337.187,
актуван с акт за
публична
общинска
собственост
№ 923 от
13.04.2009 г.

седем хиляди сто и двадесет, точка, петстотин и едно,
точка, сто деветдесет и три, точка, едно, точка, четири/ зала, със застроена площ 64.00 / шестдесет и четири /кв.м.,
на ІІ-ри етаж;
- Самостоятелен обект 87120.501.193.1.5 / осемдесет и
седем хиляди сто и двадесет, точка, петстотин и едно,
точка, сто деветдесет и три, точка, едно, точка, пет/ канцеларии, със застроена площ 80.70 кв.м./ осемдесет
цяло и 0.70 кв.м./, на ІІ-ри етаж;
- Самостоятелен обект 87120.501.193.1.9 / осемдесет и
седем хиляди сто и двадесет, точка, петстотин и едно,
точка, сто деветдесет и три, точка, едно, точка, девет/ помещение за архив, със застроена площ 16.00 /
шестнадесет/ кв.м., на ІІ-ри етаж;
- Избено помещение от сутерена, със застроена площ
31.60 кв.м./ тридесет и едно цяло и 0.60 кв.м./;
ЗАЕДНО с 16.340% / шестнадесет цяло и триста и
четиридесет процента/ идеални части от общите части на
сградата, равни на 31.60 кв.м.

2. За
сградата 11432.20
лв./единадес
ет хиляди
четиристотин
тридесет и
два лева и
двадесет
стотинки/

