
 

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

АОС, съставени след 01.11.2005 г. 

 

N: по 

ред 

Номе

р и 

дата 

на 

съста

вяне 

на 

акта 

за 

общи

нска 

собст

венос

т 

номе

р на 

доси

ето, в 

което 

се 

съхр

аняв

ат 

доку

мент

ите, 

посл

ужил

и за 

съста

вянет

о на 

акта 

местонахо

ждението 

на имота 

Вид и описание на имота Данъчна 

оценка на 

имота към 

момента на 

утвърждава

не на акта 

Предоставен

и права за 

управление 

Разпоредите

лни действия 

с имота 

Включен в 

капитала 

на 

търговско 

д-во с 

общинско 

участие 

Актове по 

силата на 

които 

имотът или 

част от него 

е престанал 

да бъде 

общински 

Заповеди за отписване на 

акта за общинска 

собственост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

06.12.

2005 

1 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

172, ПИ 

3712а, 

ул."Николае

вска"-

"Р.Каролев" 

Поземлен имот 3712а/три хиляди седемстотин 

и дванадесет"а"/ от 

кв. 172/сто седемдесет и две/ по действащия 

ПУП на ЦГЧ-изток, гр.Габрово, с площ 202/ 

двеста и два/ кв.м. 

 

2516.90 лв 

/две хиляди 

петстотин и 

шестнадесет 

лева и 90 

ст./ 

    Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

 

2 2 

27.12.

2005 

2 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

38, УПИ VІІ-

8166а, 

ул."Селище

" 

Урегулиран поземлен имот VІІ-8166а /седми - 

осем хиляди сто шестдесет и шест"а"/ от 

кв. 38/тридесет и осем/ по плана на кв.Бичкиня 

- 91 част, гр.Габрово, с площ 680 

кв.м./шестстотин и осемдесет/ кв.м., 

незастроен. 

 

6 052.00 лв 

/шест 

хиляди 

петдесет и 

два/ лева. 

    1592/11.08.2006 г. 

 



3 3 

27.12.

2005 

3 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,с.В

раниловци, 

кв. 22. 

Урегулиран поземлен имот І/първи/ - общ.  от 

кв. 22/двадесет и две/ по действащия 

устройствен план на с.Враниловци, 

общ.Габрово, с площ 1 320/хиляда триста и 

двадесет/ кв.м., застроен 

 

1 185.00 

/хиляда сто 

осемдесет и 

пет/ лева 

 С Решение № 

2 от 

24.011972 г. 

на ИК на 

Общ.НС 

с.Враниловци 

върху имота е 

отстъпено 

право на 

строеж на 

Пена Кунчева 

Христова и е 

построена 

жилищна 

сграда. 

  № 577 от 30.03.2006 год. 

Съгласно чл.58, ал.4 от Зос 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

4 4 

27.12.

2005 

4 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

58, 

бул.Могиль

ов. 

Урегулиран поземлен имот І/първи/- за 

жилищно строителство и гаражи от 

кв. 58/петдесет и осем/ по действащия ПУП на  

гр.Габрово - І/първи/ етап, V /пета/ частІ, с 

площ 2 337/две хиляди триста тридесет и 

седем/ кв.м., застроен. 

 

14 040.00 лв 

/четиринаде

сет хиляди и 

четиридесет 

лева и 00 

ст./ 

    1.Съгласно чл.58,  ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

 2.Върху имота е построен  

пет етажен жил.блок. 

5 5 

27.12.

2005 

5 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,

кв. 162 

Урегулиран поземлен имот ІV-446/четвърти-

четиристотин шестдесет и шест/- за помпена 

станция от кв. 162/сто шестдесет и две/ по 

плана на  гр.Габрово - ІІ/втори/ етап, ІІІ /трета/ 

част, с площ 976/деветстотин седемдесет и 

шест/ кв.м., застроен. 

 

9 467.20 лв 

/девет 

хиляди  

четиристоти

н шестдесет 

и седем 

лева и 20 

ст./ 

    1.Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2.Върху имота е построена 

"Помпена станция - БАЖДАР 

- 2", актувана с АДС 1002 от 

07.04.2005 г. 

6 6 

27.12.

2005 

6 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,

кв. 149 

Урегулиран поземлен имот V/пети/- 

водоснабдяване и канализация от кв. 149/сто 

четиридесет и девет/ по плана на  гр.Габрово - 

41/четиридесет и първа/ част, с площ 1 

109/хиляда сто и девет/ кв.м., застроен. 

 

7 297.20 лв 

/седем 

хиляди  

двеста 

деветдесет 

и седем 

лева и 20 

ст./ 

    1.Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2.Върху имота е построена 

"Помпена станция - Петкова 

нива" актувана с АДС № 

1003 от от 07.04.2005 г. 

7 7 

28.12.

2005 

7 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,

Урегулиран поземлен имот ХІ-

941/единадесети-деветстотин четиридесет и 

едно/ от кв. 57/петдесет и седем/ по плана на  

гр.Габрово - І/първи/ етап, V/пета/ част, с площ 

313/триста и тринадесет/ кв.м., застроен. 

 

3 130.00 лв 

/три хиляди  

сто и 

тридесет 

 С Договор от 

20.12.1957 г. 

върху имота е 

отстъпено 

право на 

  № 1305/04.07.2006 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 



кв. 7кв.Голо 

бърдо 

лева и 00 

ст./ 

строеж на 

Иван 

Стефанов 

Цонев и е 

построена 

жилищна 

сграда. 

Габрово от 01.06.1996 г. 

8 8 

28.12.

2005 

8 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 149, 

ул.Тодор 

Бурмов" № 

17, 

кв.Баждар 

Урегулиран поземлен имот ХV-

405/петнадесети-четиристотин  и пет/ от кв. 

149 /сто четиридесет и девет/ по плана на  

гр.Габрово - ІІ/втори/ етап, ІІІ/трета/ част, с 

площ 448/четиристотин четиридесет и осем/ 

кв.м., застроен. 

 

4 480.00 лв 

/четири 

хиляди  

четиристоти

н  и 

осемдесет  

лева и 00 

ст./ 

 С Договор от 

29.071955 г., 

на основание 

Решение № 

23 от 

30.06.1955 г. 

на ИК на ГНС-

Габрово 

върху имота е 

отстъпено 

право на 

строеж на 

Христо 

Димитров 

Иванов и е 

построена 

жилищна 

сграда. 

   

1. Съгласно чл.58. ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

9 9 

28.12.

2005 

9 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

11, 

кв.Стефано

вци, ул 

"Георги 

Илиев" 

Урегулиран поземлен имот ХІІ-

1720/дванадесети-хиляда седемстотин и 

двадесет/ от кв. 11/единадесет/ по плана на  

кв.Стефановци, гр.Габрово - 25/двадесет и 

пета/ част, с площ 390/триста и деветдесет/ 

кв.м., застроен. 

 

1 950.00 лв 

/хиляда  

деветстотин  

и петдесет  

лева и 00 

ст./ 

  1.С Договори 

от 17.02.1971 

г и 28..09.1978 

г. върху имота 

е отстъпено 

право на 

строеж на  

Косьо 

Тодоров 

Косев и 

Труфана 

Йонкова 

Тодорова и е 

построена 

жилищна 

сграда. 

   

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

10 10 

29.12.

2005 

10 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

59, 

кв.Лисец, 

ул."Топлеш

Урегулиран поземлен имот ХІІ-

6875/дванадесети-шест хиляди осемстотин 

седемдесет и пет/ от кв. 59/петдесет и девет/ 

по плана на  кв.Лисец, гр.Габрово - 

80/осемдесета/ част, с площ 425/четиристотин 

двадесет и пет/ кв.м., застроен. 

 

2 125.00 лв 

/две хиляди  

сто двадесет 

и пет лева и 

00 ст./ 

  1.С Договор 

от 11.09.1963 

г. върху имота 

е отстъпено 

право на 

строеж на  

Кольо Иванов 

Радков и 

   

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 



" Христо Тотев 

Минчев и е 

построена 

жилищна 

сграда. 

11 11 

29.12.

2005 

11 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Трънито, 

кв. 24 

Урегулиран поземлен имот ХІХ-

156/деветнадесети-сто петдесет и шест/ от кв.  

24/двадесет и четири/ по плана на  с.Трънито, 

общ.Габрово, с площ 770/седемстотин и 

седемдесет/ кв.м., незастроен. 

 

635.30 лв 

/шестстотин 

тридесет и 

пет лева и 

30 ст./ 

     

 

12 12 

29.12.

2005 

12 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 12 

Поземлен имот 463"е"/четиристотин шестдесет 

и три "е"/ от кв. 12/дванадесет/ по плана на  

гр.Габрово, с площ 575/петстотин седемдесет 

и пет/ кв.м., незастроен. 

 

2 302.90 лв 

/две хиляди 

триста и два  

лева и 90 

ст./ 

    № 862/08.05.2006 год. 

 

13 13 

29.12.

2005 

13 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,кв.

Русевци, 

гр.Габрово- 

І етап, І 

част, кв. 21 

Част от Поземлен имот 1238 /хиляда двеста 

тридесет и осем/ от кв. 21/двадесет и едно/ по 

плана на  гр.Габрово - І етап, І част, с площ 

224/двеста двадесет и четири/ кв.м., 

незастроен. 

 

1395.50 лв 

/хиляда 

триста 

деветдесет 

и пет  лева и 

50 ст./ 

    № 863/08.05.2006 год. 

 

14 14 

24.01.

2006 

14 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Габрово 

Имот № 034045/тридесет и четири хиляди и 

четиридесет и пет/, ЕКАТТЕ 

14218/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет/,  землище Габрово 

Начин на трайно ползване - ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ПЕТА 

Площ     -      0.983 дка. 

 

147.40 лв 

/сто 

четиридесет 

и седем  

лева и 40 

ст./ 

    № 1586/20.07.2007 год. 

 

15 15 

24.01.

2006 

15 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Габрово 

Имот № 034046/тридесет и четири хиляди и 

четиридесет и шест/, ЕКАТТЕ 

14218/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет/,  землище Габрово 

Начин на трайно ползване - ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ПЕТА 

 

162.10 лв 

/сто 

шестдесет и 

два  лева и 

10 ст./ 

    № 1588.20.07.2007 год. 

 



Площ     -      1.081  дка. 

16 16 

24.01.

2006 

16 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Гръблевц

и 

Имот № 000161/сто шестдесет и едно/, 

ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет хиляди 

деветстотин деветдесет и едно/,  землище 

с.Гръблевци 

Начин на трайно ползване - ИЗВОР-

КАПТИРАН 

Площ     -      0.409  дка. 

 

10.10 лв 

/десет  лева 

и 10 ст./ 

    № 2231/28.10.2008 г. 

 

17 17 

21.02.

2006 

17 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово- 

ІІ етап, ІІІ 

част, 

ул."Епископ 

Софроний", 

кв. 144 

Поземлен имот 453 /четиристотин петдесет и 

три / от кв. 144 /сто четиридесет и четири/ по 

плана на  гр.Габрово - ІІ /втори/ етап, ІІІ /трета/ 

част, с площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м., 

незастроен. 

 

776.90 лв 

/седемстоти

н 

седемдедет 

и щест  лева 

и 90 ст./ 

    № 1737/28.08.2006 год. 

 

18 18 

22.02.

2006 

18 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

92,  ул 

"Братя 

Миладинов

и" 

Урегулиран поземлен имот ХVІ-95 

/шестнадесети-деветдесет и пет/ от кв. 

92/деветдесет и две/ по действащия  подробен 

устройствен план  на  гр.Габрово - ІІ /втори/ 

етап, І /първа/ част, с площ 646/шестстотин 

четиридесет и шест/ кв.м., незастроен. 

 

5 776.80 лв 

/пет хиляди  

седемстотин 

седемдесет 

и шест  лева 

и 80 ст./ 

    № 1844 от 14.09.2006 г. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

19 19 

22.02.

2006 

19 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

60,  ул 

"Орловска" 

Поземлен имот 2339 /две хиляди триста 

тридесет и девет/ от кв. 60/шестдесет/ по 

действащия  подробен устройствен план  на  

гр.Габрово - 30"а" /тридесет "а"/ част, с площ 

374/триста седемдесет и четири/ кв.м., 

незастроен. 

 

3 994.30 лв 

/три хиляди  

деветстотин 

деветдесет 

и четири 

лева и 30 

ст./ 

    № 2106 от 29.09.2009 г. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

20 20 

22.02.

2006 

20 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Чарково, 

кв. 4 

Урегулиран поземлен имот ХХІV-23 /двадесет 

и четвърти - двадесет и три/ от кв. 4 /четири/ 

по плана на с.Чарково, общ.Габрово, с площ 

430 /четиристотин и тридесет/ кв.м., застроен. 

 

557.60 лв 

/петстотин 

петдесет и 

седем  лева 

и 60 ст./ 

     1. Върху 

имота е 

построен 

Магазин за 

хранителни 

стоки и склад, 

актуван с АОС 

№ 649 от 

12.03.1999 г. 

изд. от 

  № 1048/16.05.2007 год. 

 



Община 

Габрово. 

21 21 

22.02.

2006 

21 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Кметовци, 

кв. 18 

Урегулиран поземлен имот ХVІІІ 

/осемнадесети/- общ. от кв. 18 /осемнадесет/ 

по плана на с.Кметовци, общ.Габрово, с площ 

320 /триста и двадесет/ кв.м., незастроен. 

345.30 лв 

/триста 

четиридесет 

и пет  лева и 

30 ст./ 

    № 1222/26.06.2006 год. 

 

22 22 

22.02.

2006 

22 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Гергини, 

кв. 50 

Урегулиран поземлен имот ХVІІ 

/седемнадесети/- общ. обслужващи дейности 

от кв. 50/петдесет/ по плана на с.Гергини, 

общ.Габрово, с площ 1 170 /хиляда сто и 

седемдесет/ кв.м., застроен. 

1 444.90 лв 

/хиляда 

четиристоти

н 

четиридесет 

и четири 

лева и 90 

ст./ 

    1. Върху 

имота е 

построен 

магазин, 

актуван с АОС 

№ 91 от 

14.02.1995 г., 

изд. от 

Община 

Габрово. 

   

 

23 23 

22.02.

2006 

23 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.63, 

ул.Видима 

Урегулиран поземлен имот І /първи/- гаражи  и  

озеленяване от кв. 63/шестдесет и три/ по 

плана на гр.Габрово - І/първи/ етап, ІV 

/четвърта/ част, с площ 3 046 /три хиляди 

четиридесет и шест/ кв.м., застроен. 

21 931.20 лв 

/дводесет и 

една хиляди 

деветстотин 

тридесет и 

един лева и 

20 ст./ 

     

 

24 24 

22.02.

2006 

24 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Вранилов

ци, кв. 4 

1. Урегулиран поземлен имот VІІ /седми/- 

складово стопанство от кв. 4/четири/ по плана 

на с.Враниловци, общ.Габрово, с площ 1820 

/хиляда осемстотин и двадесет/ кв.м., 

застроен. 

2. Стопанска сграда - на един етаж, масивна, 

площ 114.30 /сто и четиринадесет и 0.30/ кв.м.  

и навес към сградата с площ 46 /четиридесет и 

шест/ кв.м. 

 

2 786.30 лв 

/две хиляди 

седемстотин 

осемдесет и 

шест лева и 

30 ст./ 

     

 

25 25 

23.02.

2006 

25 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв3 

Поземлен имот 137 /сто тридесет и седем/ от 

кв. 3/три/ по плана на гр.Габрово, с площ 1 020 

/хиляда и двадесет/ кв.м., незастроен. 

3 867.80 лв 

/три хиляди 

осемстотин 

шестдесет и 

седем лева 

и 80 ст./ 

     

 

26 26 

23.02.

2006 

26 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

1.Поземлен имот 111 /сто и единадесет/ от кв. 

3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ 

3 964.40 лв 

/три хиляди 

деветстотин 

шестдесет и 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 



гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

кв.м., застроен. 

2.Едноетажна жилищна сграда с мази, 

паянтова, със застроена площ - 57 кв.м. 

/петдесет и седем кв.м./ 

четири лева 

и 40 ст./ 

Габрово от 01.06.1996 г. 

27 27 

23.02.

2006 

27 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 136 /сто тридесет и шест/ от кв. 

3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 356 /триста петдесет и шест/ кв.м., 

незастроен. 

1 281.60 лв 

/хиляда 

двеста 

осемдесет и 

един лева и 

40 ст./ 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

28 28 

23.02.

2006 

28 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Бакойска 

№ 25, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 134 /сто тридесет и четири/ от 

кв. 3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 643 /шестстотин четиридесет и три/ 

кв.м., незастроен. 

2 314.80 лв / 

две хиляди 

триста и 

четиринадес

ет лева и 80 

ст./ 

     

. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

29 29 

24.02.

2006 

29 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Бакойска 

№ 23, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 133 /сто тридесет и три/ от кв. 

3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м., 

незастроен. 

1 940.40 лв 

/хиляда 

деветстотин 

и 

четиридесет 

лева и 40 

ст./ 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

30 30 

24.02.

2006 

30 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Бакойска 

№ 27, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 135 /сто тридесет и пет/ от кв. 

3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м., 

незастроен. 

 

1 944.00 лв 

/хиляда 

деветстотин 

четиридесет 

и  четири 

лева и 00 

ст./ 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

31 31 

24.02.

2006 

31 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 108 /сто и осем/ от кв. 3/три/ по 

плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с площ 677 

/шестстотин седемдесет и седем/ кв.м., 

незастроен. 

2 437.20 лв 

/две хиляди 

четиристоти

н тридесет и 

седем лева 

и 20 ст./ 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 



32 32 

24.02.

2006 

32 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 110 /сто и десет/ от кв. 3/три/ 

по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с площ 

615 /шестстотин и петнадесет/ кв.м., 

незастроен. 

2 214.00 лв 

/две хиляди 

двеста и 

четиринадес

ет лева и 00 

ст./ 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

33 33 

24.02.

2006 

33 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.3 

Поземлен имот 138 /сто и тридесет и осем/ от 

кв. 3/три/ по плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, с 

площ 985 /деветстотин осемдесет и пет/ кв.м., 

незастроен. 

3 924.20 лв 

/три хиляди 

деветстотин 

двадесет и 

четири лева 

и 20 ст./ 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

34 34 

06.03.

2006 

34 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Морава 

Имот № 000063/шестдесет и три/, ЕКАТТЕ 

81904/осемдесет и една хиляди деветстотин  и 

четири/,  м. Морава, землище с.Чарково, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ     -      1.108  дка./един декар и сто и 

осем кв.м./ 

 

2.30 лв /два  

лева и 30 

ст./ 

     

 

35 35 

06.03.

2006 

35 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Горния 

трап 

Имот № 011006/единадесет хиляди и шест/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/,  землище с.Чарково, 

общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -      5.963  дка./пет декара и  

деветстотин шестдесет и три кв.м./ 

 

66.80 лв 

/шестдесет и 

шест  лева и 

80 ст./ 

     

 

36 36 

06.03.

2006 

36 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Черешите 

Имот № 011021/единадесет хиляди двадесет и 

едно/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Черешите, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

 

6.90 лв / 

шест  лева и 

90 ст./ 

     

 



ДЕВЕТА 

Площ     -      0.612  дка./нула декара и 

шестстотин и дванадесет кв.м./ 

37 37 

06.03.

2006 

37 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Байчевица 

Имот № 011068/единадесет хиляди шестдесет 

и осем/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една 

хиляди деветстотин  и четири/, м. Байчевица, 

землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ     -      3.031  дка./три декара и тридесет 

и един кв.м./ 

 

79.60 лв 

/седемдесет 

и девет  

лева и 60 

ст./ 

     

 

38 38 

06.03.

2006 

38 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Байчевица 

Имот № 011069/единадесет хиляди шестдесет 

и девет/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една 

хиляди деветстотин  и четири/, м. Байчевица, 

землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ     -     26.838  дка./двадесет и шест 

декара и осемстотин тридесет и осем кв.м./ 

 

704.50 лв 

/седемстоти

н  и четири  

лева и 50 

ст./ 

     

 

39 39 

06.03.

2006 

39 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Под 

стената 

Имот № 011072/единадесет хиляди 

седемдесет и две/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и 

една хиляди деветстотин  и четири/, м. Под 

стената, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВ. 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      4.174  дка./четири декара и сто 

седемдесет и четири кв.м./ 

 

704.50 лв 

/седемстоти

н  и четири  

лева и 50 

ст./ 

     

 

40 40 

06.03.

2006 

40 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Локвата 

Имот № 011076/единадесет хиляди 

седемдесет и шест/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет 

и една хиляди деветстотин  и четири/, м. 

Локвата, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

 

60.30 лв 

/шестдесет  

лева и 30 

ст./ 

     

 



ДЕВЕТА 

Площ     -      9.646  дка./девет декара и 

шестстотин четиридесет и шест кв.м./ 

41 41 

06.03.

2006 

41 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Бели 

камъни 

Имот № 011078/единадесет хиляди 

седемдесет и осем/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет 

и една хиляди деветстотин  и четири/, м. Бели 

камъни, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ИЗПОЛЗВ. 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      5.078  дка./пет декара и  

седемдесет и осем кв.м./ 

 

57.10 лв 

/петдесет и 

седем  лева 

и 10 ст./ 

     

 

42 42 

06.03.

2006 

42 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Дряна 

Имот № 013001/тринадесет хиляди  и едно/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Дряна, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -      5.279  дка./пет декара и двеста 

седемдесет и девет кв.м./ 

 

59.40 лв 

/шестдесет  

лева и 30 

ст./ 

     

 

43 43 

06.03.

2006 

43 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Дряна 

Имот № 013002/тринадесет хиляди  и две/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Дряна, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -      6.924  дка./шест декара и 

деветстотин двадесет и четири кв.м./ 

 

77.90 лв 

/седемдесет 

и седем  

лева и 90 

ст./ 

     

 

44 44 

09.03.

2006 

44 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Дряна 

Имот № 013003/тринадесет хиляди  и три/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Дряна, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

 

32.00 лв 

/тридесет и 

два  лева и 

00 ст./ 

     

 



ОСМА 

Площ     -      2.846  дка./два декара и 

осемстотин четиридесет и шест кв.м./ 

45 45 

09.03.

2006 

45 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Дряна 

Имот № 013004/тринадесет хиляди  и четири/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Дряна, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -      1.152  дка./един декар и сто 

петдесет и два кв.м./ 

 

13.00 лв 

/тринадесет 

лева и 00 

ст./ 

     

 

46 46 

09.03.

2006 

46 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Пряслапа 

Имот № 013007/тринадесет хиляди  и седем/, 

ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и една хиляди 

деветстотин  и четири/, м. Пряслапа, землище 

с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      43.820  дка./четиридесет и три  

декара и осемстотин и двадесет кв.м./ 

 

273.90 лв 

/двеста 

седемдесет 

и три лева и 

90 ст./ 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

- Електропровод 20 kV. На 

10 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропорвода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

47 47 

09.03.

2006 

47 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Пряслапа 

Имот № 013012, ЕКАТТЕ 81904, м. Пряслапа, 

землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      4.344  дка 

 

48.90 лв 

/четиридесе

т и осем 

лева и 90 

ст./ 

     

 

48 48 

09.03.

2006 

48 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Пряслапа 

Имот № 013016, ЕКАТТЕ 81904, м. Пряслапа, 

землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      2.600  дка 

 

16.20 лв 

/шестнадесе

т лева и 20 

ст./ 

     

 



49 49 

09.03.

2006 

49 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Пряслапа 

Имот № 013017, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и 

една хиляди деветстотин  и четири/, м. 

Пряслапа, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      3.806  дка 

 

23.80 лв 

/двадесет и 

три лева и 

80 ст./ 

     

 

50 50 

09.03.

2006 

50 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Пряслапа 

Имот № 013019/тринадесет хиляди  и 

деветнадесет/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и 

една хиляди деветстотин  и четири/, м. 

Пряслапа, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия – 

ДЕВЕТА 

Площ     -      2.406  дка 

 

15.00 лв 

/петнадесет 

лева и 00 

ст./ 

     

 

51 51 

09.03.

2006 

51 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. Гергев 

трап 

Имот № 013022/тринадесет хиляди  и 

двадесет и две/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и 

една хиляди деветстотин  и четири/, м. Гергев 

трап, землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      3.490  дка 

 

21.80 лв 

/двадесет и 

един лева и 

80 ст./ 

     

 

52 52 

09.03.

2006 

52 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Зелениково

то 

Имот № 013029/тринадесет хиляди  и 

двадесет и девет/, ЕКАТТЕ 81904/осемдесет и 

една хиляди деветстотин  и четири/, м. 

Зелениковото, землище с.Чарково, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      3.490  дка 

 

9.90 лв 

/девет лева 

и 90 ст./ 

     

 

53 53 

09.03.

2006 

53 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Имот № 013038/тринадесет хиляди  и тридесет 

и осем/, ЕКАТТЕ 81904, м. Клисавицата, 

землище с.Чарково, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - 

 

32.70 лв 

/тридесет и 

два лева и 

     

 



с.Чарково, 

м. 

Клисавицат

а 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      2.688  дка 

70 ст./ 

54 54 

09.03.

2006 

54 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Клисавицат

а 

Имот № 013040,  ЕКАТТЕ 81904, м. 

Клисавицата, землище с.Чарково, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ     -      0.687  дка 

 

2.60 лв / два 

лева и 60 

ст./ 

     

 

55 55 

09.03.

2006 

55 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Клисавицат

а 

Имот № 013045, ЕКАТТЕ 81904, м. 

Клисавицата, землище с.Чарково, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      38.967  дка 

 

438.40 лв 

/четиристоти

н тридесет и 

осем лева и 

40 ст./ 

     

 

56 56 

09.03.

2006 

56 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Чарково, 

м. 

Клисавицат

а 

Имот № 013046, ЕКАТТЕ 81904, м. 

Клисавицата, землище с.Чарково, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      0.005  дка. 

 

0.10 лв 

/десет 

стотинки/ 

     

 

57 57 

22.02.

2006 

57 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 94,  ул 

"Никола 

Войновски" 

№ 145 

  1.   5/12 ид. части от  Урегулиран поземлен 

имот ІІ-5987 от кв. 224 по  плана  на кв.Борово-

Велчевци,  гр.Габрово - 69  част, целият с 

площ 770 кв.м. 

   2.  5/12 ид.ч. от Жилищна сграда на три 

етажа, масивна, със застроена площ 68.80  

кв.м., построена през 1945 г. 

   3.  5/12 ид.ч. от Лятна кухня на един етаж, 

1. 1540.00 

лв.  

2. 3386.80 

лв.  

3.   451.25 

лв.  

    № 181/31.01.2007 год. 

 



масивна, със застроена площ 27.53  кв.м., 

построена през 1957 г. 

   4. 5/12 ид.ч. от Гараж на два етажа, масивен, 

със застроена площ: І-ви етаж - 36.66 кв.м.; 

 ІІ-ри етаж - 28.35 кв.м., построен през 1971 г. 

 

4.   955.00 

лв.  

58 58 

27.03.

2006 

58 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул."Никола 

Войновски" 

№ 270"а" 

 1.Поземлен имот № 5990"а"  от кв.223А  по 

плана на гр.Габрово - 69 част, застроен. 

Площ - 300 /триста/кв.м. 

 2.Жилищна сграда на 2/два/ етажа,  ПМ 

Застроена площ  -  56.70  кв.м.   

 

 

1. За земя  - 

1368.00  

лева 

2. За 

сградата -  

2500.70  

лева 

    Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

59 59 

27.03.

2006 

59 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

СИЗ 

Поземлен имот  № 271 "п"/двеста седемдесет 

и едно "п"/  от кв.5/пет/ по плана на гр.Габрово 

- 12/дванадесета/ част, незестроен 

 

Площ  -   1957/хиляда деветстотин петдесет и 

седем/ кв.м. 

6 340.70 

/шест 

хиляди 

триста и 

четиридесет 

и 0.70/ лв. 

    № 1587 от 20.07.2007 год. 

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

Отклонение от магистрален 

газопровод 300 мм.  

В охранителна зона на 100 м 

от двете му страни се 

забранява засаждане на 

овощни и други градини, 

дървета с развита коренова 

система и на горски и 

дървесни видове в 

предоставените площи за 

просеки за строителство на 

газапровода на  по-малко от 

10 м. от двете му страни. 

2.Върху имота има 

изградена стоманобетонова 

яма. 

60 60 

27.03.

2006 

60 Област 

Габрово, 

гр.Габрово - 

40 част, 

кв.78, 

ул."Аспарух

" № 12 

1. 1/3 ид.част от Поземлен имот 3207  от кв.78 

/ по плана на гр.Габрово - 40 част, застроен 

Площ  на целия имот -   218 кв.м.  

2. Жилищна сграда на  1 /един/ етаж,  

1. за ПИ -  

697.600 

лева. 

2. за 

сградата - 

1631.30 

    Със З-д № 1817/01.09.2010 г. 

е отписана жилищната 

сграда 

Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 



Застроена площ  -   35.10  кв.м. лева. Габрово от 01.06.1996 год. 

61 61 

27.03.

2006 

61 Област 

Габрово, 

гр.Габрово - 

40 част, 

кв.132, 

ул.Алекси 

Димов № 3 

1. Поземлен имот 3234/ от кв. 132  по плана на 

гр.Габрово, застроен 

Площ  -     220  кв.м. 

2. Жилищна сграда на 1 етаж, 

Застроена площ - 69.00 кв.м. 

1. За ПИ -  

2112.00 

лева. 

2. За 

сградата - 

9707.50 

лева. 

    Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

62 62 

27.03.

2006 

62 Област 

Габрово, 

гр.Габрово - 

40 част, 

кв.79, ул. 

Йоан 

Предтеча 

№ 4 

1. Част от Поземлен имот 3263 от кв. 79  по 

плана на гр.Габрово, застроен 

Площ  -     133 кв.м. 

2. Жилищна сграда на 2 етажа и маза, 

Застроена площ - 52.60 кв.м. 

1. За част от  

ПИ -  

1276.80  

лева. 

2. За 

сградата - 

9254.60 

лева. 

    № 2371 от 15.10.2007 год. 

Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

63 63 

07.04.

2006 

63 Област 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІ етап, І 

част, 

кв.100, УПИ 

ХVІІІ-за 

жил.строит

елство и 

гаражи, ул. 

Ген.Николо

в № 4, ет.6, 

ап.17 /2/ 

АПАРТАМЕНТ № 17, състоящ се от стая, 

кухня, килер, сан.възел, коридор и тераса 

Застроена площ  -     43.20  кв.м. 

МАЗА №7,  Площ -   3.00 кв.м. 

заедно с 1.422 % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 5.43  кв.м. 

Жилищният блок е на 8 етажа, конструкция - 

ЕК  , построен 1978 г 

 3 511.20  

лева. 

     

 

64 64 

07.04.

2006 

64 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

ІІ етап, V 

част, кв.55, 

УПИ І- за 

общ. 

жил.строит

елство, 

ул.Петър 

Михов № 

61, вх. "Б",  

ет.1, ап.2 

АПАРТАМЕНТ № 2/две/, състоящ се от стая, 

кухня, сан.възел, коридор и  2 /две/ тераси 

Застроена площ  -     43.40 /четиридесет и три 

и 0.40/ кв.м. 

МАЗА №2/две/ 

Площ -   3.43 /три и 0.43/ кв.м. 

заедно с 1.205 /едно и 0.205/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 5.03 /пет и 0.03/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, 

конструкция - ЕП  , построен 1985 г./хиляда 

деветстотин осемдесет и пет/ 

 3 570.80 

/три хиляди 

петстотин и 

седемдесет 

и 0.80/ лева. 

     

 



65 65 

07.04.

2006 

65 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

ІІ етап, V 

част, кв.55, 

УПИ І- за 

общ. 

жил.строит

елство, 

ул.Петър 

Михов № 

63, вх. "В",  

ет.4, ап.12 

АПАРТАМЕНТ № 12/дванадесет/, състоящ се 

от 2/две/ стаи, кухня, сан.възел, коридор и  2 

/две/ тераси 

Застроена площ  -     62.03 /шестдесет и два и 

0.03/ кв.м. 

МАЗА № 12, Площ -   3.59  кв.м. 

заедно с 1.762 /едно и 0.762/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 7.36 /седем и 0.36/ 

кв.м. 

Жилищният блок е на 6/шест/етажа, 

конструкция - ЕП  , построен 1985 г 

 5 522.80 

/пет хиляди 

петстотин 

двадесет и 

два и 0.80/ 

лева. 

     

 

66 66 

07.04.

2006 

66 гр.Габрово -

ІІ етап, І 

част, 

кв.115, УПИ 

ІІ-  

жил.строит

елство и 

гаражи, 

ул.Станцио

нна № 9, вх. 

"Г",  ет.2, 

ап.3 

АПАРТАМЕНТ № 3/три/, състоящ се от стая,  

сан.възел и коридор  

Застроена площ  -     20.10 /двадесет и 0.03/ 

кв.м. 

заедно с 1.94 /едно и 0.94/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 3.35 /три и 0.35/ кв.м. 

Жилищният блок е на 4/четири/етажа, 

конструкция - монолитна , построен 1970 г 

3 347.30 /три 

хиляди 

триста 

четиридесет 

и седем и 

0.30/ лева. 

     

 

67 67 

07.04.

2006 

67 гр.Габрово -

ІІ етап, І 

част, 

кв.115, УПИ 

ІІ-  

жил.строит

елство и 

гаражи, 

ул.Станцио

нна № 9, вх. 

"Г",  ет.2, 

ап.4 

АПАРТАМЕНТ № 4/четири/, състоящ се от 

стая,  сан.възел и коридор  

Застроена площ  -     20.10 /двадесет и 0.03/ 

кв.м. 

заедно с 1.94 /едно и 0.94/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 3.35 /три и 0.35/ кв.м. 

Жилищният блок е на 4/четири/етажа, 

конструкция - монолитна , построен 1970 г 

3 347.30 /три 

хиляди 

триста 

четиридесет 

и седем и 

0.30/ лева. 

     

 

68 68 

07.04.

2006 

68 гр.Габрово -

ІІ етап, І 

част, 

кв.115, УПИ 

ІІ-  жил. 

строителст

во и 

гаражи, 

ул.Станцио

нна № 9, вх. 

АПАРТАМЕНТ № 4/четири/, етаж 3/три/,  

състоящ се от стая,  сан.възел и коридор  

Застроена площ  -     20.10 /двадесет и 0.03/ 

кв.м. 

заедно с 1.82 /едно и 0.82/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 3.14 /три и 0.14/ кв.м. 

3 347.30 /три 

хиляди 

триста 

четиридесет 

и седем и 

0.30/ лева. 

     

 



"Г",  ет.3, 

ап.4/10/ 

Жилищният блок е на 4/четири/етажа, 

конструкция - монолитна , построен 1970 г. 

69 69 

07.04.

2006 

69 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Яворец, 

м. 

Количевото

, 

Имот № 022059/двадесет и две хиляди и 

петдесет и девет/, м.Количевото,  ЕКАТТЕ 

87120/осемдесет и седем хиляди сто и 

двадесет/, землище с.Яворец, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - 

ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ     -     1.000  дка./един декар/ 

 

37.80 лв 

/тридесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: Отклонение от 

магистрален газопровод до 

300 мм. В охранителна зона 

на 100 м от двете му страни 

се забранява засаждане на 

овощни и други градини, 

дървета с развита коренова 

система и на горски 

дървесни видове в 

предоставените площи за 

просеки за строителство на 

газопровода на по-малко от 

10 м. от двете страни. 

2.Върху имота има 

изградена стоманобетонова 

яма. 

70 70 

18.04.

2006 

70 гр.Габрово,

кв. 58, 

кв.Голо 

бърдо, 

бул.Могиль

в № 52 А 

1.Урегулиран поземлен имот ІІ-950/втори-

деветстотин и петдесет/ от кв. 58/петдесет и 

осем/ по действащия устройствен план на  

гр.Габрово - І/първи/ етап, V/пета/ част, с площ 

350/триста и петдесет/ кв.м.. 

2.Масивна жилищна сграда на 1/един/ етаж, 

със застроена площ 93 /деветдесет и три/ 

кв.м., състояща се от 3/три/ стаи, кухня, килер, 

сервизно помещение/баня-тоалетна/, частично 

на маза със застроена площ 31/тридесет и 

един/ кв.м.,  построена 1956/хиляда 

деветстотин петдесет и шеста/ година. 

 

6 854.70 лв 

/шест 

хиляди  

осемстотин 

петдесет и 

четири лева 

и 70 ст./ 

    № 1590/11.08.2006 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

71 71 

18.04.

2006 

71 Община 

Габрово,с. 

Зелено 

дърво,кв. 8. 

Урегулиран поземлен имот ІХ-97 /девети - 

деветдесет и седем / от кв. 8/осем/ по плана на  

с.Зелено дърво, общ.Габрово, с площ 

670/шестстотин и седемдесет/ кв.м., 

незастроен. 

 

759.10 лв  

    № 192.01.02.2007 год. 

 

72 72 

18.04.

2006 

72 гр.Габрово,

кв. 65, 

кв.Голо 

бърдо, 

ул.Зелена 

ливада 

1.Урегулиран поземлен имот І/първи/-за 

обществено жилищно строителство от кв. 

65/шестдесет и пет/ по действащия 

устройствен план на  гр.Габрово - І/първи/ 

етап, ІV/четвърта/ част, с площ 5 570/пет 

хиляди петстотин и седемдесет/ кв.м., 

застроен. 

 

40 104.00 лв  

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

73 73 

18.04.

73 гр.Габрово, 

кв. 64, 

Урегулиран поземлен имот І/първи/-за 

обществено жилищно строителство от кв. 

      

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 



2006 кв.Голо 

бърдо, 

ул.Зелена 

ливада 

64/шестдесет и четири/ по действащия 

устройствен план на  гр.Габрово - І/първи/ 

етап, ІV/четвърта/ част, с площ 7 084/седем 

хиляди осемдесет и четири/ кв.м., застроен. 

85 008.00 лв  ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

74 74 

18.04.

2006 

74  гр.Габрово, 

кв. 73, 

кв.Голо 

бърдо. 

Урегулиран поземлен имот VІІ/седми/-за 

медицински център от кв. 73/седемдесет и три/ 

по действащия устройствен план на  

гр.Габрово - І/първи/ етап, ІV/четвърта/ част, с 

площ 1 357/хиляда триста петдесет и седем/ 

кв.м., застроен. 

9 770.40 лв      № 1484/01.08.2006 год. 

 

75 75 

28.04.

2006 

75 гр.Габрово,

кв. 10"а", 

кв.Радичев

ец, ул.Поп 

Андрей № 4 

1.Поземлен имот 4267"в"/четири хиляди 

двеста шестдесет иседем "в"/ от кв. 

10"а"/тдесет "а"/ по действащия ЗРП на  

гр.Габрово - 45/четиридесет и пета/ част, с 

площ 310/триста и десет/ кв.м.. 

2.Масивна жилищна сграда състояща се от 

етаж и приземен етаж, със застроена площ 

67.90 /шестдесет и седем и 0.90/ кв.м.,  

построена 1956/хиляда деветстотин петдесет 

и шеста/ година. 

1. За земя - 

1 488.00  

2. За 

жилище -      

2 728.60 лв  

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

76 76 

28.04.

2006 

76 гр.Габрово,

кв. 47, 

кв.Хаджицо

нев мост, 

бул.Вапцар

ов № 7 

1.Урегулиран поземлен имот V /пето римско/ - 

обществено обслужващи дейности и 

трафопост от кв. 47/четиридесет и седем/ по 

плана  на кв.Хаджицонев мост  гр.Габрово - 81 

/осемдесет и първа/ част, с площ 

960/деветстотин и шестдесет/ кв.м.. 

2.Масивна жилищна сграда на 4 /четири/ 

етажа, със застроена площ 413 /четиристотин 

и тринадесет/ кв.м.,  построена 1928/хиляда 

деветстотин двадесет и осма/ година. 

1. За земя - 

4 147.20 лв.  

2. За 

жилище -            

77 596.60 лв  

    1. Съгласно пункт първи от 

Нотариалния акт дарителите 

учредяват безвъзмездно 

право на пожизнено 

ползване на Стефан Петров 

Пандуров и Мика Въткова 

Пандурова, от гр.Габрово 

върху две стаи и сервизни 

помещения - баня и 

тоалетна, находящи се на 

партера или на първия етаж 

на сградата. 

77 77 

28.04.

2006 

77 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Донино, 

м. 

Садината 

Юрта, 

Имот № 030044/тридесет хиляди четиридесет 

и четири/, м.Садината Юрта,  ЕКАТТЕ 

22959/двадесет и две хиляди деветстотин 

петдесет и девет/, землище с.Донино, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ     -     0.662  дка./шестстотин шестдесет 

и два кв.м./ 

 

61.60 лв  

    № 2641/08.12.2006 год. 

 



78 78 

22.05.

2006 

78 гр.Габрово,

кв. 10"а", 

кв.Радичев

ец, ул.Поп 

Андрей № 2 

1.Поземлен имот 4267"б"/четири хиляди 

двеста шестдесет и седем "б"/ от кв. 

10"а"/десет "а"/ по действащия ЗРП на  

гр.Габрово - 45/четиридесет и пета/ част, с 

площ 326/триста двадесет и шест/ кв.м.. 

2.Масивна жилищна сграда състояща се от 

етаж със ЗП - 52.00 /петдесет и два/ кв. м. и 

приземен етаж със ЗП- 33.00 /тридесет и три/ 

кв.м.,  построена 1956/хиляда деветстотин 

петдесет и шеста/ година. 

3. Пристройка на 1/един/ етаж със ЗП - 15.20 

/петнадесет и 0.20/ кв.м. 

1. За земя - 

1 564.00  

2. За 

жилище -         

4 026.50 лв.  

3. За 

пристройка - 

353.20 лв 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

79 79 

22.05.

2006 

79 Община 

Габрово, 

с.Чарково,к

в. 2"а", 

1.Урегулиран поземлен имот ХІ/единадесет/- 

10/десет/ от кв. 2"а"/две "а"/ по плана на  

с.Чарково, с площ 350/триста и петдесет/ кв.м.. 

2.Масивна  сграда на 1/един/ етаж със ЗП - 

69.50 /шестдесет и девет и 0.50 / кв. м.,  

построена 1985/хиляда деветстотин осемдесет 

и пета/ година. 

1. За земя - 

363.10  

2. За сграда 

- 570.80 лв.  

     

 

80 80 

22.05.

2006 

80 Община 

Габрово, гр-

Габрово, 

кв.Стефано

вци, кв. 11, 

1.Урегулиран поземлен имотV/пети/- 

обществено обслужващи дейност от кв. 

11/единадесет/ по плана на  гр.Габрово - 25 

част, с площ 935/деветстотин тридесет и пет/ 

кв.м., незастроен. 

3 904.60 лв.       

 

81 81 

13.06.

2006 

81 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 13, вх. 

"В",  ет.1, 

ап.3 

АПАРТАМЕНТ № 3, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2  тераси 

Застроена площ  -     57.20кв.м. 

МАЗА № 3/три/.  Площ -   2.55  кв.м. 

заедно с 1.254  % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.02  кв.м. 

Жилищният блок е на 7 етажа, конструкция - 

ЕП  , построен 1986 г. 

 5 051.20 

лева. 

    № 1350/13.07.2006 год. 

 

82 82 

19.06.

2006 

82 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 11, вх. 

"Б",  ет.4, 

АПАРТАМЕНТ № 10, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2 тераси 

Застроена площ  -     57.20 /петдесет и седем и 

0.20/ кв.м. 

МАЗА № 10, Площ -   5.05 кв.м. 

заедно с 1.356  % ид.части от общите части на 

 11 553.60 / 

лева. 

    З-д 0 2976/17.12.2007 г. 

 



ап.10 сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.59  кв.м. 

Жилищният блок е на 6/шест/етажа, 

конструкция - ЕП  , построен 1986 г 

83 83 

19.06.

2006 

83 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 11, вх. 

"Б",  ет.5, 

ап.13 

АПАРТАМЕНТ № 13,  състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2 тераси 

Застроена площ  -     57.20  кв.м. 

МАЗА № 13, Площ -   3.28  кв.м. 

заедно с 1.333  % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.46 кв.м. 

Жилищният блок е на 6 етажа, конструкция - 

ЕП  , построен 1986 г. 

 7 294.70 

/седем 

хиляди 

двеста 

деветдесет 

и четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

84 84 

19.06.

2006 

84 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 11, вх. 

"Б",  ет.6, 

ап.16 

АПАРТАМЕНТ № 16, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2  тераси 

Застроена площ  -     57.20  кв.м. 

МАЗА № 16, Площ -   3.48  кв.м. 

заедно с 1.257  % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.04  кв.м. 

Жилищният блок е на 6 етажа, конструкция - 

ЕП  , построен 1986 г. 

 4 983.20       

 

85 85 

19.06.

2006 

85 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 13, вх. 

"В",  ет.1, 

ап.1. 

АПАРТАМЕНТ № 1, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2  тераси 

Застроена площ  -     57.20  кв.м. 

МАЗА № 1, Площ -   3.48  кв.м. 

заедно с 1.257 % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.04 кв.м. 

Жилищният блок е на 7ажа, конструкция - ЕП  , 

построен 1986 г. 

 10 232.20       

 

86 86 

19.06.

2006 

86 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

АПАРТАМЕНТ № 2, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  1  тераса 

Застроена площ  -     56.14 /петдесет и шест и 

 9 515.40       

 



УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 13, вх. 

"В",  ет.1, 

ап.2. 

0.14/ кв.м. 

МАЗА № 2/две/, Площ -   2.52 /три и 0.52/ кв.м. 

заедно с 1.260 /едно и 0.260/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 7.05 /седем и 0.05/ 

кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, 

конструкция - ЕП  , построен 1986 г./хиляда 

деветстотин осемдесет и шест/ 

87 87 

19.06.

2006 

87 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 13, вх. 

"В",  ет.4, 

ап.12. 

АПАРТАМЕНТ № 12, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2  тераси 

Застроена площ  -     57.20  кв.м. 

МАЗА № 12, Площ -   3.48  кв.м. 

заедно с 1.257  % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж 

Жилищният блок е на 6 етажа, конструкция - 

ЕП  , построен 1986 г 

 10 372.20 

/десет 

хиляди  

триста 

седемдесет 

и два лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

88 88 

19.06.

2006 

88 гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.33, 

УПИ ІІ, 

ул.арх.Атан

ас Донков 

№ 15, вх. 

"Г",  ет.1, 

ап.1. 

АПАРТАМЕНТ № 1, състоящ се от 2 стаи, 

кухня, сан.възел, коридор и  2  тераси 

Застроена площ  -     57.20  кв.м. 

МАЗА № 1, Площ -   3.48  кв.м. 

заедно с 1.257  % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 7.04  кв.м. 

Жилищният блок е на 6 етажа, конструкция - 

ЕП  , построен 1986 г 

 10 550.60 

/десет 

хиляди  

петстотин и 

петдесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

89 89 

20.06.

2006 

89 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м. 

Поленките. 

Имот № 029105,  м.ПОЛЕНКИТЕ, землище с. 

Жълтеш,  ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -     2.222 дка. 

 

25.30 лв  

     

 

90 90 

20.06.

90 Община 

Габрово,зе

млише 

Имот № 029104, м.ПОЛЕНКИТЕ, землище с. 

Жълтеш,  ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

      



2006 с.Жълтеш, 

м. 

Поленките. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -     1.778  дка. 

15.20 лв   

91 91 

20.06.

2006 

91 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Копчелиит

е, м. Юрт 

чешма. 

Имот № 014001, м.ЮРТ ЧЕШМА, землище с. 

Копчелиите,  ЕКАТТЕ 38577, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПОСЕВНА ПЛОЩ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ     -     0.765  дка. 

 

33.00 лв  

     

 

92 92 

20.06.

2006 

92 гр.Габрово,

кв. 177, 

ЦГЧ, 

ул."Райчо 

Каролев" № 

4 

1.Урегулиран поземлен имот ІV-562 от кв. 177 

по плана на  гр.Габрово - ІІ етап/, ІІІ част, с 

площ 593 кв.м., застроен. 

 

 4 269.60 лв.  

    1. Върху имота е построена 

четириетажна сграда, 

актувана с АОС № 

55/27.06.1994 г. изд. от 

Община Габрово. 

93 93 

12.07.

2006 

93 гр.Габрово, 

кв. 3,  

ул."Индустр

иална" № 

33"А" 

    28 % от Поземлен имот 475 от кв. 3 по плана 

на  гр.Габрово - 13 част, целият с площ 493 

кв.м., застроен. 

 

 629.30 лв.  

    № 1738/28.08.2006 год. 

1. Върху имота е построена 

двуетажна жилищна  сграда 

собственост на Ивайло 

Великов Христов. 

94 94 

18.07.

2006 

94 Община 

Габрово, 

с.Лесичарка

, кв. 2. 

1.Урегулиран поземлен имот VІІ-25-

обществено обслужващи дейност от кв. 2 по 

плана на  с.Лесичарка, общ.Габрово, с площ 6 

720 кв.м., застроен. 

2. Сграда на два етажа /бивше училище/, 

масивна, застроена площ - 307 кв.м., 

построена през 1936 година. 

3.Пристройка на един етаж със ЗП 18 кв.м. 

1. за УПИ  -  

6 971.30  

лева. 

2. за Сгради 

- 5 701.40 лв  

    № 2723/15.12.2006 год. 

 

95 95 

08.08.

2006 

95 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Корийки" 

Имот № 011002, м."Корийки", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -      0.824  дка 

 

20.40 лева. 

     

 



96 96 

08.08.

2006 

96 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Корийки" 

Имот № 011013, м."Корийки", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     1.667  дка. 

 

41.20 лева. 

     

 

97 97 

08.08.

2006 

97 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Корийки" 

Имот № 011014, м."Корийки", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     1.802  дка 

 

44.50 лева. 

     

 

98 98 

08.08.

2006 

98 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Корийки" 

Имот № 011026, м."Корийки", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     1.130  дка 

 

5.90 лева. 

     

 

99 99 

08.08.

2006 

99 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м. Осигата 

Имот № 011032, м."Осигата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.768  дка. 

 

4.00 /четири/ 

лева. 

     

 

100 100 

08.08.

2006 

100 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м.Осигата 

Имот № 011033, м.Осигата, землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

 

81.20 лева. 

     

 



Площ     -     3.289  дка./ 

101 101 

08.08.

2006 

101 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Копак - 

с.Източник" 

Имот № 011038, м."Копак - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.205  дка 

 

5.10 лева. 

     

 

102 102 

08.08.

2006 

102  Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Присадн

иците" 

Имот № 011062, м."Присадниците", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.598  дка 

 

5.10 лева. 

     

 

103 103 

08.08.

2006 

103 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Присадн

иците" 

Имот № 011067, м."Присадниците", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.436  дка 

 

3.70 лева. 

     

 

104 104 

08.08.

2006 

104 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Присадн

иците" 

Имот № 011070, м."Присадниците", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.553  дка. 

 

13.70 лева. 

     

 

105 105 

08.08.

2006 

105 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Присадн

иците" 

Имот № 011077, м."Присадниците", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

 

7.60 лева. 

     

 



Площ     -     0.891  дка 

106 106 

09.08.

2006 

106 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012009, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.975  дка 

 

21.10 лева. 

     

 

107 107 

09.08.

2006 

107 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012016, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.437  дка 

 

2.10 лева. 

     

 

108 108 

09.08.

2006 

108 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012028, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.222  дка. 

 

5.50 лева. 

     

 

109 109 

09.08.

2006 

109 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012039, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.582  дка 

 

15.90 лева. 

     

 

110 110 

09.08.

110 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

Имот № 012041, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

 

13.60 лева. 

     

 



2006 м."Юрта - 

с.Източник" 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия – 

ДЕВЕТА 

Площ     -     0.497  дка 

111 111 

09.08.

2006 

111 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012045, м."Юрта - с.Източник", 

землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА (5.782 дка) и ШЕСТА (0.059 дка/) 

Площ     -     5.841  дка 

 

31.70 лева. 

    № 2285/05.10.2007 год. 

 

112 112 

09.08.

2006 

112 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Андреев

о" 

Имот № 012075, м."Андреево", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     0.508  дка 

 

2.40 лева. 

     

 

113 113 

09.08.

2006 

113 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Ливадкит

е" 

Имот № 012090/дванадесет хиляди и 

деветдесет/, м."Ливадките", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     2.280 дка./два декара и двеста и 

осемдесет кв.м./ 

 

212.30 лева. 

     

 

114 114 

09.08.

2006 

114 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Ливадкит

е" 

Имот № 012095/дванадесет хиляди 

деветдесет и пет/, м."Ливадките", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

 

19.70 лева. 

     

 



ШЕСТА  

Площ     -     0.985 дка./нула декара и 

деветстотин осемдесет и пет кв.м./ 

115 115 

14.08.

2006 

115 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Ливадкит

е" 

Имот № 012105/дванадесет хиляди сто и пет/, 

м."Ливадките", землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     3.939 дка./три декара и 

деветстотин тридесет и девет кв.м./ 

 

366.70 лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

116 116 

14.08.

2006 

116 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

Имот № 013015/тринадесет хиляди  и 

петнадесет/, м."Копаците", землище с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.223 дка./един декар и двеста 

двадесет и три кв.м./ 

 

113.90 лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

117 117 

14.08.

2006 

117 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Беликам

ъни" 

Имот № 013021/тринадесет хиляди двадесет и 

едно/, м."Беликамъни", землище с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     0.298 дка./нула декара и двеста 

деветдесет и осем кв.м./ 

 

8.10 лева. 

     

 

118 118 

15.08.

2006 

118 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Беликам

Имот № 013027/тринадесет хиляди двадесет и 

седем/, м."Беликамъни", землище с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

 

154.60 лева. 

     

 



ъни" ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА (0.050 дка/нула декара и петдесет 

кв.м.) и ШЕСТА (1.648 дка /един декар и 

шестстотин четиридесет и осем кв.м.) 

Площ     -     1.698 дка 

119 119 

15.08.

2006 

119 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Мадилки

но" 

Имот № 013031/тринадесет хиляди тридесет и 

едно/, м."Мадилкино", землище с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА (0.951 дка/нула декара и деветстотин 

петдесет и един кв.м./) r ШЕСТА (0.029 дка 

/нула декара и двадесет и девет кв.м./) 

Площ     -     0.980 дка 

 

29.00 

/двадесет и 

девет/ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

120 120 

15.08.

2006 

120 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Мадилки

но" 

Имот № 013033/тринадесет хиляди тридесет и 

три/, м."Мадилкино", землище с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     1.998 дка 

 

49.40 

/четиридесе

т и девет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

121 121 

16.08.

2006 

121 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Мадилки

но" 

Имот № 013041/тринадесет хиляди 

четиридесет и едно/, м."Мадилкино", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     0.854 дка./нула декара и 

осемстотин  петдесет и четири кв.м./ 

 

21.40 

/двадесет и 

един лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



122 122 

16.08.

2006 

122 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014001/четиринадесет хиляди едно/, 

м."Поляната", землище с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.438 дка./нула декара и 

четиристотин  тридесет и осем кв.м./ 

 

40.80 

/четиридесе

т лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

123 123 

16.08.

2006 

123 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014034/четиринадесет хиляди 

тридесет и четири/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.330 дка./нула декара и триста и  

тридесет кв.м./ 

 

4.70 /четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

124 124 

16.08.

2006 

124 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014044/четиринадесет хиляди 

четиридесет и четири/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.648 дка./нула декара и 

шестстотин четиридесет и осем кв.м./ 

 

9.20 /девет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

125 125 

16.08.

2006 

125 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014054/четиринадесет хиляди 

петдесет и четири/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

 

24.20 

/двадесет и 

четири лева 

и двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ     -     1.697 дка./един декар и 

шестстотин деветдесет и седем кв.м./ 

126 126 

16.08.

2006 

126 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014055/четиринадесет хиляди 

петдесет и пет/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     3.149 дка./три декара и сто 

четиридесет и девет кв.м./ 

 

44.90 

/четиридесе

т и четири 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

127 127 

16.08.

2006 

127 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014067/четиринадесет хиляди 

петдесет и пет/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.470 дка./нула декара и 

четиристотин и седемдесет кв.м./ 

 

18.80 

/осемнадесе

т лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

128 128 

16.08.

2006 

128 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014068/четиринадесет хиляди 

шестдесет и осем/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.499 дка./нула декара и 

четиристотин  деветдесет и девет кв.м./ 

 

19.90 

/деветнадес

ет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

129 129 

16.08.

2006 

129 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

Имот № 014070/четиринадесет хиляди и 

седемдесет/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

 

35-00 

/тридесет и 

пет/ лева. 

     

 



м."Полянат

а" 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.878 дка./нула декара и 

осемстотин  седемдесет и осем кв.м./ 

130 130 

16.08.

2006 

130 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Полянат

а" 

Имот № 014074/четиринадесет хиляди 

седемдесет и четири/, м."Поляната", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.382 дка./нула декара и триста 

осемдесет и два кв.м./ 

 

15.20 

/петнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

131 131 

16.08.

2006 

131 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015001/петнадесет хиляди и едно/, 

м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.002 дка./един декар и два кв.м./ 

 

34.30 

/тридесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

132 132 

16.08.

2006 

132 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015021/петнадесет хиляди двадесет и 

едно/, м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.601 дка./нула декара и 

шестстотин и един кв.м./ 

 

20.60 

/двадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

133 133 

16.08.

133 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 015082/петнадесет хиляди осемдесет 

и две/, м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

 

25.70 

/двадесет и 

     

 



2006 землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.287 дка./един декар и двеста 

осемдесет и седем кв.м./ 

пет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

134 134 

16.08.

2006 

134 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015083/петнадесет хиляди осемдесет 

и три/, м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.022 дка./един декар и двадесет и 

два кв.м./ 

 

95.10 

/деветдесет 

и пет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

135 135 

22.08.

2006 

135 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015084/петнадесет хиляди осемдесет 

и четири/, м."Юрта - с.Ясени", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.019 дка./един декар и 

деветнадесет кв.м./ 

 

94.90 

/деветдесет 

и четири 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

136 136 

22.08.

2006 

136 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015085/петнадесет хиляди осемдесет 

и пет/, м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.981 дка./нула декара и 

 

19.60 

/деветнадес

ет  лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1. Електропровод 20 

kV. На 10 м. от двете страни 

до крайните правадници или 

на 11 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 



деветстотин осемдесет и един кв.м./ растителност. 

137 137 

22.08.

2006 

137 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015086/петнадесет хиляди осемдесет 

и шест/, м."Юрта - с.Ясени", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.742 дка./нула декара и 

седемстотин четиридесет и два кв.м./ 

 

69.10 

/шестдесет и 

девет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

138 138 

22.08.

2006 

138 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015108/петнадесет хиляди сто и 

осем/, м."Юрта - с.Ясени", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.311 дка./два декара и триста и 

единадесет кв.м./ 

 

21.80 

/двадесет и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

139 139 

22.08.

2006 

139 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015117/петнадесет хиляди сто и 

седемнадесет/, м."Юрта - с.Ясени", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.497 дка./два декара и 

четиристотин деветдесет и седем кв.м./ 

 

110.10 /сто и 

десет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

           1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

140 140 

22.08.

2006 

140 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

Имот № 015127/петнадесет хиляди сто 

двадесет и седем/, м."Юрта - с.Ясени", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

 

12.80 

/дванадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 



с.Ясени" Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.250 дка./нула декара и двеста и 

петдесет кв.м./ 

лева. 

141 141 

22.08.

2006 

141 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015129/петнадесет хиляди сто 

двадесет и девет/, м."Юрта - с.Ясени", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     0.894 дка./нула декара и 

осемстотин деветдесет и четири кв.м./ 

 

50.70 

/петдесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

142 142 

22.08.

2006 

142 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Ясени" 

Имот № 015130/петнадесет хиляди сто и 

тридесет/, м."Юрта - с.Ясени", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     2.340 дка./два декара и триста и 

четиридесет кв.м./ 

 

132.70 /сто 

тридесет и 

два лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

143 143 

22.08.

2006 

143 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Лясковдя

л" 

Имот № 016008/шестнадесет хиляди и осем/, 

м."Лясковдял", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     1.502 дка./един декар и петстотин 

и два кв.м./ 

 

77.10 

/седемдесет 

и седем 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

144 144 

22.08.

2006 

144 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

Имот № 017001/седемнадесет хиляди и едно/, 

м."Радлева усойна", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

 

1.00 /един/ 

лев. 

     

 



м."Радлева 

усойна" 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     0.203 дка./нула декара и двеста и 

три кв.м./ 

145 145 

22.08.

2006 

145 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радлева 

усойна" 

Имот № 017005/седемнадесет хиляди и пет/, 

м."Радлева усойна", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     0.998 дка./нула декара и 

деветстотин деветдесет и осем кв.м./ 

 

4.00 /четири/ 

лева. 

     

 

146 146 

22.08.

2006 

146 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чучурчет

о" 

Имот № 017024/седемнадесет хиляди 

двадесет и четири/, м."Чучурчето", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     1.999 дка./един декар и 

деветстотин деветдесет и девет кв.м./ 

 

9.50 /девет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

147 147 

23.08.

2006 

147 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Драшков

ица" 

Имот № 018066/осемнадесет хиляди 

шестдесет и шест/, м."Драшковица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     2.766 дка./два декара и 

седемстотин шестдесет и шест кв.м./ 

 

55.20 

/петдесет и 

пет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

148 148 

23.08.

148 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 018089/осемнадесет хиляди 

осемдесет и девет/, м."Стръмна орница", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

 

134.30 /сто 

     

Върху имота има следните 



2006 Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Стръмна 

орница" 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ОВОЩНА 

ГРАДИНА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ     -     2.766 дка./два декара и 

седемстотин шестдесет и шест кв.м./ 

тридесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

ограничения: 

       1. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

149 149 

23.08.

2006 

149 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Равнище 

- 

с.Торбалъж

и" 

Имот № 019039/деветнадесет хиляди тридесет 

и девет/, м."Равнище - с.Торбалъжи", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     1.737 дка./един декар и 

седемстотин тридесет и седем кв.м./ 

 

10.90 /десет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

150 150 

23.08.

2006 

150 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Паничкат

а" 

Имот № 019047/деветнадесет хиляди 

четиридесет и седем/, м."Паничката", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     1.087 дка./един декар и осемдесет 

и седем кв.м./ 

 

2.00 /два/ 

лева. 

     

 

151 151 

23.08.

2006 

151 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Паничкат

а" 

Имот № 019052/деветнадесет хиляди петдесет 

и две/, м."Паничката", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     0.429 дка./нула декара и 

четиристотин двадесет и девет кв.м./ 

 

0.80 

/осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

        1. Електропровод 110 

kV. На 20 м. от от двете 

страни на крайните 

проводници или на 24 м от 

оста на електропровода не 

могат да се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 



растителност. 

152 152 

23.08.

2006 

152 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Паничкат

а" 

Имот № 019066/деветнадесет хиляди 

шестдесет и шест/, м."Паничката", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     4.515 дка./четири декара и 

петстотин и петнадесет кв.м./ 

 

38.60 

/тридесет и 

осем лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

153 153 

23.08.

2006 

153 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Паничкат

а" 

Имот № 019070/деветнадесет хиляди и 

седемдесет/, м."Паничката", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     25.116 дка./двадесет и пет декара 

и сто и шестнадесет кв.м./ 

 

47.70 

/четиридесе

т и седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

154 154 

23.08.

2006 

154 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Равнище 

- 

с.Торбалъж

и" 

Имот № 019072/деветнадесет хиляди 

седемдесет и две/, м."Равнище - 

с.Торбалъжи", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА  

Площ     -     2.368 дка./два декара и триста 

шестдесет и осем кв.м./ 

58.50 

/петдесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

155 155 

28.08.

2006 

155 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

Имот № 020030/двадесет хиляди и тридесет/, 

м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

5.80 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Чукара" Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     2.021 дка./два декара и двадесет и 

един кв.м./ 

156 156 

28.08.

2006 

156 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020032/двадесет хиляди тридесет и 

две/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     14.315 дка./четиринадесет декара 

и триста и петнадесет кв.м./ 

122.40 /сто 

двадесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

157 157 

28.08.

2006 

157 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020036/двадесет хиляди тридесет и 

шест/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА  

Площ     -     1.101 дка./един  декар и сто и един 

кв.м./ 

2.10 /два 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

158 158 

28.08.

2006 

158 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020037/двадесет хиляди тридесет и 

седем/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.971 дка./два декара и 

деветстотин седемдесет и един кв.м./ 

25.40 

/двадесет и 

пет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

159 159 

28.08.

2006 

159 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

Имот № 020048/двадесет хиляди четиридесет 

и осем/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

37.30 

/тредесет и 

седем лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Чукара" Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ     -     2.618 дка./два декара и 

шестстотин и осемнадесет кв.м./ 

160 160 

28.08.

2006 

160 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020055/двадесет хиляди петдесет и 

пет/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.803 дка./нула декара и 

осемстотин и три кв.м./ 

11.40 

/единадесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

161 161 

28.08.

2006 

161 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020061/двадесет хиляди шестдесет и 

едно/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.439 дка./нула декара и 

четиристотин  тридесет и девет  кв.м./ 

6.30 /шест 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

162 162 

28.08.

2006 

162 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

Имот № 020081/двадесет хиляди осемдесет и 

един/, м."Чукара", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.150 дка./нула декара и сто и 

петдесет кв.м./ 

2.10 /два 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

1. Електропровод 110 kV. На 

20 м.от двете страни до 

крайните проводници или на 

24 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

163 163 

28.08.

2006 

163 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

Имот № 021003/двадесет и една хиляди и три/, 

м."Рътлина", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

109.70 /сто 

девет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Рътлина" ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.749 дка./два декара и 

седемстотин четиридесет и девет кв.м./ 

164 164 

28.08.

2006 

164 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Рътлина" 

Имот № 021004/двадесет и една хиляди и 

четири/, м."Рътлина", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.792 дка./нула декара и 

седемстотин деветдесет и два кв.м./ 

31.60 

/тридесет и 

един лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

165 165 

28.08.

2006 

165 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Рътлина" 

Имот № 021008/двадесет и една хиляди и 

осем/, м."Рътлина", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.474 дка./нула декара и 

четиристотин седемдесет и четири кв.м./ 

18.90 

/осемнадесе

т и лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

166 166 

28.08.

2006 

166 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Рътлина" 

Имот № 021015/двадесет и една хиляди и 

петнадесет/, м."Рътлина", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.271 дка./два декара и двеста 

седемдесет и един кв.м./ 

90.60 

/деветдесет 

и лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

167 167 

28.08.

167 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 021017/двадесет и една хиляди и 

седемнадесет/, м."Рътлина", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

81.40 

/осемдесет и 

един лева и 

     



2006 Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Рътлина" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     9.515 дка./девет декара и 

петстотин и петнадесет кв.м./ 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

168 168 

28.08.

2006 

168 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Рътлина" 

Имот № 021018/двадесет и една хиляди и 

осемнадесет/, м."Рътлина", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     4.102 дка./четири декара и сто и 

два кв.м./ 

163.70 /сто 

шестдесет и 

три лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

169 169 

28.08.

2006 

169 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Фифек" 

Имот № 021036/двадесет и една хиляди 

тридесет и шест/, м."Фифек", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.832 дка./нула декара и 

осемстотин тридесет и два кв.м./ 

33.20 

/тридесет и 

три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

170 170 

28.08.

2006 

170 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Копака - 

с.Торбалъж

и" 

Имот № 021045/двадесет и една хиляди 

четиридесет и пет/, м."Копака - с.Торбалъжи", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

203.10 

/двеста и  

три лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ     -     5.089 дка./пет декара и осемдесет 

и девет кв.м./ 

171 171 

28.08.

2006 

171 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Копака - 

с.Торбалъж

и" 

Имот № 021053/двадесет и една хиляди 

петдесет и три/, м."Копака - с.Торбалъжи", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     15.437 дка./петнадесет декара и 

четиристотин тридесет и седем кв.м./ 

615.90 

/шестстотин 

и 

петнадесет  

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

172 172 

28.08.

2006 

172 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021056/двадесет и една хиляди 

петдесет и шест/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.401 дка./нула декара и 

четиристотин и един кв.м./ 

17.70 

/седемнадес

ет  лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

       1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

173 173 

28.08.

2006 

173 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021063/двадесет и една хиляди 

шестдесет и три/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.401 дка./нула декара и 

четиристотин и един кв.м./ 

17.70 

/седемнадес

ет  лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

       1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

174 174 

28.08.

2006 

174 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

Имот № 021065/двадесет и една хиляди 

шестдесет и пет/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

13.30 

/тринадесет  

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 



с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.301 дка./нула декара и триста и 

един кв.м./ 

лева.        1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

175 175 

04.09.

2006 

175 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021071/двадесет и една хиляди 

седемдесет и едно/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.143 дка./нула декара и сто 

четиридесет и три кв.м./ 

6.30 /шест 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

       1.Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

176 176 

04.09.

2006 

176 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021072/двадесет и една хиляди 

седемдесет и две/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.191 дка./нула декара и сто 

деветдесет и един кв.м./ 

3.00 /три/  

лева. 

     

 

177 177 

04.09.

2006 

177 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021077/двадесет и една хиляди 

седемдесет и седем/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.501 дка./нула декара и петстотин 

7.90 /седем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



и един кв.м./ 

178 178 

04.09.

2006 

178 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021079/двадесет и една хиляди 

седемдесет и девет/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.333 дка./нула декара и триста 

тридесет и три кв.м./ 

5.20 /пет 

лева и 

двадесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

179 179 

04.09.

2006 

179 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021080/двадесет и една хиляди и 

осемдесет/, м."Урвата", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.021 дка./нула декара и двадесет 

и един кв.м./ 

0.30 /нула 

лева и 

тридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

180 180 

04.09.

2006 

180 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021082/двадесет и една хиляди 

осемдесет и две/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.150 дка./нула декара и сто и 

петдесет кв.м./ 

2.10 /два 

лева и десет 

стотинки/  

лева. 

     

 

181 181 

04.09.

2006 

181 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021084/двадесет и една хиляди 

осемдесет и четири/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

9.20 /девет 

лева и 

двадесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



ОСМА  

Площ     -     0.582 дка./нула декара и петстотин 

осемдесет и два кв.м./ 

182 182 

04.09.

2006 

182 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021085/двадесет и една хиляди 

осемдесет и пет/, м."Урвата", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.356 дка./нула декара и триста 

петдесет и шест кв.м./ 

5.10 /пет 

лева и десет 

стотинки/  

лева. 

     

 

183 183 

04.09.

2006 

183 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Урвата" 

Имот № 021090/двадесет и една хиляди и 

деветдесет/, м."Урвата", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.151 дка./нула декара и сто 

петдесет и един кв.м./ 

2.40 /два 

лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

184 184 

04.09.

2006 

184 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021096/двадесет и една хиляди 

деветдесет и шест/, м."Радковица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.697 дка./нула декара и 

шестстотин деветдесет и седем кв.м./ 

9.90 /девет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

185 185 

04.09.

2006 

185 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

Имот № 021097/двадесет и една хиляди 

деветдесет и седем/, м."Радковица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

5.90 /пет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



ца" Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.413 дка./нула декара и 

четиристотин и тринадесет кв.м./ 

186 186 

04.09.

2006 

186 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021103/двадесет и една хиляди сто и 

три/, м."Радковица", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     14.445 дка./четиринадесет декара 

и четиристотин четиридесет и пет кв.м./ 

123.50 /сто 

двадесет и 

три лева и 

петдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

187 187 

04.09.

2006 

187 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021104/двадесет и една хиляди сто и 

четири/, м."Радковица", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.231 дка./нула декара и двеста 

тридесет и един кв.м./ 

2.00 /два/  

лева. 

     

 

188 188 

11.09.

2006 

188 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021106/двадесет и една хиляди сто и 

шест/, м."Радковица", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.475 дка./нула декара и 

четиристотин седемдесет и пет кв.м./ 

19.00 

/деветнадес

ет/  лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

189 189 

11.09.

2006 

189 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

Имот № 021107/двадесет и една хиляди сто и 

седем/, м."Радковица", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

29.30 

/двадесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/  

     

Върху имота има следните 

ограничения: 



с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.734 дка./нула декара и 

седемстотин тридесет и четири кв.м./ 

лева.       1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

190 190 

11.09.

2006 

190 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021109/двадесет и една хиляди сто и 

девет/, м."Радковица", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.400 дка./нула декара и 

четиристотин кв.м./ 

16.00 

/шестнадесе

т/  лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

191 191 

11.09.

2006 

191 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Радкови

ца" 

Имот № 021112/двадесет и една хиляди сто и 

дванадесет/, м."Радковица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.249 дка./нула декара и двеста 

четиридесет и девет кв.м./ 

9.90 /девет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

192 192 

11.09.

2006 

192 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Маркоше

вица" 

Имот № 021124/двадесет и една хиляди сто 

двадесет четири/, м."Маркошевица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.199 дка./два декара и сто 

деветдесет и девет кв.м./ 

87.70 

/осемдесет и 

седем лева 

и 

седемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



193 193 

11.09.

2006 

193 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Маркоше

вица" 

Имот № 021125/двадесет и една хиляди сто 

двадесет пет/, м."Маркошевица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     1.470 дка./един  декар и 

четиристотин и седемдесет кв.м./ 

58.70 

/петдесет и 

осем лева и 

седемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

194 194 

11.09.

2006 

194 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Маркоше

вица" 

Имот № 021127/двадесет и една хиляди сто 

двадесет и седем/, м."Маркошевица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     0.998 дка./нула  декара и 

деветстотин и деветдесет и осем кв.м./ 

39.80 

/тридесет и 

девет лева и 

седемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

195 195 

11.09.

2006 

195 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Маркоше

вица" 

Имот № 021129/двадесет и една хиляди сто 

двадесет и девет/, м."Маркошевица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     1.300 дка./един  декар и триста 

кв.м./ 

51.90 

/петдесет и 

един лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

196 196 

11.09.

2006 

196 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Маркоше

Имот № 021131/двадесет и една хиляди сто 

тридесет и едно/, м."Маркошевица", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

17.40 

/седемнадес

ет лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



вица" Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -     2.034 дка./два  декара и тридесет 

и четири кв.м./ 

197 197 

11.09.

2006 

197 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

Имот № 021135/двадесет и една хиляди сто 

тридесет и пет/, м."Пладнище", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    0.182 дка./нула  декара и сто 

осемдесет и два кв.м./ 

7.30 /седем 

лева и 

тридесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

198 198 

11.09.

2006 

198 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

Имот № 021138/двадесет и една хиляди сто 

тридесет и осем/, м."Пладнище", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.141 дка./един  декар и сто 

четиридесет и един кв.м./ 

45.50 

/четиридесе

т и пет лева 

и петдесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

199 199 

11.09.

2006 

199 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

Имот № 021139/двадесет и една хиляди сто 

тридесет и девет/, м."Пладнище", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    0.636 дка./нула  декара и 

шестстотин тридесет и шест кв.м./ 

25.40 

/двадесет и 

пет лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

200 200 200 Област 

Габрово, 

Имот № 021142/двадесет и една хиляди сто 

четиридесет и две/, м."Пладнище", землище 

56.60 

/петдесет и 

     



11.09.

2006 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.418 дка./един  декар и 

четиристотин и осемнадесет кв.м./ 

шест лева и 

шестдесет 

стотинки/  

лева. 

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

201 201 

11.09.

2006 

201 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

Имот № 021144/двадесет и една хиляди сто 

четиридесет и четири/, м."Пладнище", 

землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.563 дка./един  декар и петстотин 

шестдесет и три кв.м./ 

62.40 

/шестдесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

202 202 

11.09.

2006 

202 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Пладнищ

е" 

Имот № 021145/двадесет и една хиляди сто 

четиридесет и пет/, м."Пладнище", землище 

с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.356 дка./един  декар и триста 

петдесет и шест кв.м./ 

54.10 

/петдесет и 

четири лева 

и десет 

стотинки/  

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

      1. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

203 203 

11.09.

2006 

203 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Имот № 022003/двадесет и две хиляди и три/, 

м."Илевото", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

26.90 

/двадесет и 

шест лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



ОСМА  

Площ     -    1.356 дка./един  декар и триста 

петдесет и шест кв.м./ 

204 204 

12.09.

2006 

204 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Имот № 022004/двадесет и две хиляди и 

четири/, м."Илевото", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.199 дка./един  декар и сто 

деветдесет и девет кв.м./ 

47.80 

/четиридесе

т и седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

205 205 

12.09.

2006 

205 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Имот № 022005/двадесет и две хиляди и пет/, 

м."Илевото", землище с.Жълтеш  с  ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.018 дка./един  декар и 

осемнадесет кв.м./ 

40.60 

/четиридесе

т лева и 

шестдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

206 206 

12.09.

2006 

206 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Имот № 022006/двадесет и две хиляди и 

шест/, м."Илевото", землище с.Жълтеш  с  

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    3.293 дка./три  декара и двеста 

деветдесет и три кв.м./ 

131.40 /сто 

тридесет и 

един лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

207 207 

12.09.

2006 

207 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

Имот № 022011/двадесет и две хиляди и 

единадесет/, м."Илевото", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

114.40 /сто 

четиринадес

ет лева и 

четиридесет 

стотинки/  

     

 



м."Илевото" ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    2.867 дка./два  декара и 

осемстотин шестдесет и седем кв.м./ 

лева. 

208 208 

12.09.

2006 

208 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землише 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Имот № 022012/двадесет и две хиляди и 

дванадесет/, м."Илевото", землище с.Жълтеш  

с  ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ     -    1.143 дка./един  декар и сто 

четиридесет и три кв.м./ 

45.60 

/четиридесе

т и пет лева 

и шестдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

209 209 

20.09.

2006 

209 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

ІІ етап, ІІІ 

част, 

кв.176, УПИ 

ІІ- за 

жил.строит

елство 

търговия и 

общ.обслуж

ване, 

ул.Априлов

ска № 7 

Сутеренен етаж на административна сграда № 

2/две/ от сградата с кад.№ 526 /петстотин 

двадесет и шест/ 

Застроена площ  -     207.40 /двеста и седем и 

0.40/ кв.м. 

 37 581.50 

/тридесет и 

седем 

хиляди 

петстотин 

осемдесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

210 210 

20.09.

2006 

210 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

7,  ул 

"Цветарска 

№ 10" 

Урегулиран поземлен имот ІІІ-137 /трети-сто 

тридесет и седем/ от кв. 7/седем/ по 

действащия  подробен устройствен план  на  

гр.Габрово - І /първи/ етап, І /първа/ част, с 

площ 900/деветстотин/ кв.м., застроен. 

 

5 400.00 лв 

/пет хиляди 

и 

четиристоти

н/ лева. 

    1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2. Със Заповед № 1446 от 

08.11.1985 г. на ИК на ОбНС 

- Габрово е отстъпено 

възмездно право на строеж 

на Иван Маринов Димов за 

изграждане на жил.сграда. 

211 211 

20.09.

211 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 000236/двеста тридесет и 

шест/,землище с.Поповци  с  ЕКАТТЕ 

57675/петдесет и седем хиляди шестстотин 

19.60 

/деветнадес

ет лева и 

шестдесет 

     

 



2006 землише 

с.Поповци 

седемдесет и пет/, общ.Габрово 

Начин на трайно ползване - ДРУГА СЕЛИЩНА 

ТЕРИТОРИЯ 

Площ     -    0.287 дка./нула  декара и двеста 

осемдесет и седем кв.м./ 

стотинки/  

лева. 

212 212 

20.09.

2006 

212 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово, 

кв.Кряковци

, кв. 10, 

Урегулиран поземлен имот І /първи/- общински 

от кв.10/десет/ по  плана  на кв.Кряковци, 

гр.Габрово, с площ 590/петстотин и 

деветдесет/ кв.м., незастроен. 

3 695.80 лв 

/три хиляди 

шестстотин 

деветдесет 

и пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. В имота е имало Магазин - 

павилион, актуван с АОС № 

240 от 13.09.1996 г. 

Вследствие на пожар през 

2005 год. същият е изгорял и 

АОС е отписан със Заповед 

№ 1739/28.08.2006 г. 

213 213 

20.09.

2006 

213 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Новаковц

и, кв.28 

Терен отреден за "Магазин, битова сграда и 

ОФ клуб" от кв.28/двадесет и осем/ по  плана  

на с.Новаковци, общ.Габрово, с площ 3950/тре 

хиляди деветстотин и петдесет/ кв.м., 

застроен. 

5 122.20 лв 

/пет хиляди 

сто двадесет 

и два лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. Съгласно строително 

разрешение № 

119/10.05.1984 г. в имота е 

построена адм.търговска 

сграда актувана с АОС № 

215/26.07.1996 г. 

214 214 

26.09.

2006 

214 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022014/двадесет и две хиляди и 

четиринадесет/, м. "Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 1.006/един декар и шест кв.м./ дка 

 

40.10 

/четиридесе

т лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

215 215 

26.09.

2006 

215 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

бул."Столет

ов" № 204 

А, кв.17 

 І.  1/2 ид.ч. от Поземлен имот 7898 /седем 

хиляди осемстотин  деветдесет и осем/ от кв. 

17/седемнадесет/ по плана на гр.Габрово - 

96/деветдесет и шест/ част, застроен. 

 

Площ - 690 /шестстотин и деветдесет/кв.м. 

ІІ- 1/2 ид.ч. от Поземлен имот 7899/седем 

хиляди осемстотин деветдесет и девет/ от 

кв.17/седемнадесет/ по плана на гр.Габрово - 

96 /деветдесети  шест/ част, застроен. 

І. За ПИ 

7898  -  

 3 312.00 

лева 

ІІ. За ПИ 

7899 –  

 3 060.00 

лева. 

ІІІ. За сграда   

-     932.30 

     

Съгласно чл.58, ал.4 от ЗОС 

имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 



Площ  -  510 /петстотин и десет/ кв.м. 

ІІІ. Двуетажна жилищна сграда етажа,  ПМ, 

построена 1936 год. 

Разгъната застроена площ  -  69.40 /шестдесет 

и девет и 0.40/ кв.м. 

лева. 

216 216 

26.09.

2006 

216 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 66 част, 

кв.216, УПИ 

ХІІІ, 

ул.Клокотни

ца № 13, 

вх. "А",  

ет.2, ап.7 

/жил. блок 

№ 2 с 

кад.№ 

6156/. 

АПАРТАМЕНТ № 7/седем/, състоящ се от 

2/две/ стаи, кухненски бокс, серв.помещения, 

коридор и  тераса 

Застроена площ  -     60.14 /шестдесет и 0.14/ 

кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 7/седем/  

Площ -   5.28 /пет и 0.28/ кв.м. 

заедно с 2.183 /две и 0.183/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, 

Жилищният блок е на 6/шест/етажа, построен 

1973 г./хиляда деветстотин седемдесет и три/ 

 5 200.00 

/пет хиляди 

и двеста/ 

лева. 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

217 217 

26.09.

2006 

217 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 80 част, 

кв.12, УПИ 

ІІІ-компл. 

застрояван

е и 

търговия, 

бул.Трети 

март № 6, 

вх. "А",  

ет.1, ап.3. 

АПАРТАМЕНТ № 3/три/, състоящ се от 2/две/ 

стаи, кухня, баня, коридор и  тераса 

Застроена площ  -     40.58  кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 3/три/ 

 Площ -   2.68 /две и 0.68/ кв.м. 

ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  № 3 

Площ  -  9.00/девет/ кв.м. 

заедно с 3.744 /три и 0.744/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, 

Жилищният блок е на 5/пет/етажа, построен 

1984 г./хиляда деветстотин осемдесет и 

четири/ 

 4 354.60 

/четири 

хиляди 

триста 

петдесет и 

четири лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

218 218 

26.09.

2006 

218 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 80 част, 

кв.12, УПИ 

ІІІ-компл. 

АПАРТАМЕНТ № 10/десет/, състоящ се от 

3/три/ стаи, кухня, баня, коридор и ?/две/ 

тераси 

Застроена площ  -     81.68 /осемдесет и 0.68/ 

9 441.90 

/девет 

хиляди 

четиристоти

н 

четирдесет 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 



застрояван

е и 

търговия, 

бул.Трети 

март № 6, 

вх. "А",  

ет.4, ап.10. 

кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 10/десет/  

Площ -   6.84 /шест и 0.84/ кв.м. 

ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  № 10 

Площ  -  13.50/тринадесет и 0.50/ кв.м. 

заедно с 6.905 /шест и 0.905/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, 

Жилищният блок е на 5/пет/етажа, построен 

1984 г./хиляда деветстотин осемдесет и 

четири/ 

и един лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

Габрово от 01.06.1996 год. 

219 219 

28.09.

2006 

219 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022016/двадесет и две хиляди и 

шестнадесет/, м. "Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.320/нула декара и триста и двадесет 

кв.м./ дка 

 

12.80 

/дванадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

220 220 

28.09.

2006 

220 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022019/двадесет и две хиляди и 

деветнадесет/, м. "Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 1.924/един декар и деветстотин 

двадесет и четири кв.м./ дка 

 

76.80 

/седемдесет 

и шест лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

221 221 

28.09.

2006 

221 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

  Имот № 022020/двадесет и две хиляди и 

двадесет/, м."Илевото", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

 

42.10 

/четиридесе

т и два лева 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 1.056/един декар и петдесет и шест 

кв.м./ дка 

и десет 

стотинки/ 

лева. 

222 222 

28.09.

2006 

222 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022021/двадесет и две хиляди 

двадесет и едно/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 1.042/един декар и четиридесет и два 

кв.м./ дка 

 

41.60 

/четиридесе

т и един 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

223 223 

28.09.

2006 

223 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022025/двадесет и две хиляди 

двадесет и пет/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 3.703/три декара и седемстотин и три 

кв.м./ дка 

 

147.70 /сто 

четиридесет 

и седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

224 224 

28.09.

2006 

224 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022026/двадесет и две хиляди 

двадесет и шест/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 2.087/два декара и осемдесет и седем 

 

83.30 

/осемдесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



кв.м./ дка 

225 225 

28.09.

2006 

225 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022029/двадесет и две хиляди 

двадесет и девет/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.623/нула декара и шестстотин 

двадесет и три кв.м./ дка 

 

24.90 

/двадесет и 

четири лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

226 226 

28.09.

2006 

226 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022034/двадесет и две хиляди 

тридесет и четири/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.617/нула декара и шестстотин и 

седемдесет кв.м./ дка 

 

24.60 

/двадесет и 

четири лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

227 227 

29.09.

2006 

227 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022039/двадесет и две хиляди 

тридесет и девет/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.182/един декар и сто осемдесет и два 

кв.м./ дка 

 

60.60 

/шестдесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

228 228 

29.09.

2006 

228 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

  Имот № 022041/двадесет и две хиляди 

четиридесет и едно/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

69.90 

/шестдесет и 

девет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 



м."Илевото" Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.362/един декар и триста шестдесет и 

два кв.м./ дка 

лева. 

229 229 

29.09.

2006 

229 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Илевото" 

  Имот № 022046/двадесет и две хиляди 

четиридесет и шест/, м."Илевото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 2.312/два декара и триста и 

дванадесет кв.м./ дка 

 

215.20 

/двеста и 

петнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     11 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. 

230 230 

29.09.

2006 

230 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022047/двадесет и две хиляди 

четиридесет и седем/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.839/нула декара и осемстотин 

тридесет и девет кв.м./ дка 

 

78.10 

/седемдесет 

осем лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     11 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. 

231 231 

29.09.

2006 

231 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022053/двадесет и две хиляди 

петдесет и три/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.539/нула декара и петстотин 

тридесет и девет кв.м./ дка 

 

50.20 

/петдесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



232 232 

29.09.

2006 

232 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022056/двадесет и две хиляди 

петдесет и шест/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 3.232/три декара и двеста тридесет и 

два кв.м./ дка 

 

184.20 /сто 

осемдесет и 

четири лева 

и двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

233 233 

29.09.

2006 

233 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022057/двадесет и две хиляди 

петдесет и седем/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.589/нула декара и петстотин 

осемдесет и девет кв.м./ дка 

 

14.50 

/четиринаде

сет лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

234 234 

29.09.

2006 

234 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022058/двадесет и две хиляди 

петдесет и осем/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.586/нула декара и петстотин 

осемдесет и шест кв.м./ дка 

 

14.50 

/четиринаде

сет лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

235 235 

29.09.

2006 

235 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022062/двадесет и две хиляди 

шестдесет и две/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

39.10 

/тридесет и 

девет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.581/един декар и петстотин 

осемдесет и един кв.м./ дка 

236 236 

29.09.

2006 

236 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022065/двадесет и две хиляди 

шестдесет и пет/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.552/нула декара и петстотин 

петдесет и два кв.м./ дка 

 

13.60 

/тринадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

237 237 

29.09.

2006 

237 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022067/двадесет и две хиляди 

шестдесет и седем/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.406/един декар и четиристотин и 

шест кв.м./ дка 

8.10 /осем 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

238 238 

03.10.

2006 

238 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022068/двадесет и две хиляди 

шестдесет и осем/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.493/един декар и четиристотин 

деветдесет и три кв.м./ дка 

36.90 

/тридесет и 

шест лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



239 239 

03.10.

2006 

239 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022069/двадесет и две хиляди 

шестдесет и девет/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.377/един декар и триста седемдесет 

и седем кв.м./ дка 

34.00 

/тридесет и 

четири/ 

лева. 

     

 

240 240 

03.10.

2006 

240 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022072/двадесет и две хиляди 

седемдесет и две/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.616/един декар и шестстотин и 

шестнадесет кв.м./ дка 

39.90 

/тридесет и 

девет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

241 241 

03.10.

2006 

241 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022074/двадесет и две хиляди 

седемдесет и четири/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.867/нула декара и осемстотин 

шестдесет и седем кв.м./ дка 

21.40 

/двадесет и 

един лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

242 242 

03.10.

2006 

242 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горнака" 

  Имот № 022075/двадесет и две хиляди 

седемдесет и пет/, м."Горнака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

193.80 /сто 

деветдесет 

и три лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 7.848/седем декара и осемстотин 

четиридесет и осем кв.м./ дка 

243 243 

03.10.

2006 

243 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022076/двадесет и две хиляди 

седемдесет и шест/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 2.570/два декара и петстотин и 

седемдесет кв.м./ дка 

12.20 

/дванадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

244 244 

03.10.

2006 

244 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022077/двадесет и две хиляди 

седемдесет и седем/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 5.206/пет декара и двеста и шест кв.м./ 

дка 

128.60 /сто 

двадесет и 

осем лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1367/22.06.2007 год. 

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 20 kV. На 

10 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

245 245 

03.10.

2006 

245 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022078/двадесет и две хиляди 

седемдесет и осем/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.856/нула декара и осемстотин 

петдесет и шест кв.м./ дка 

21.10 

/двадесет и 

един лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1367/22.06.2007 год. 

 



246 246 

03.10.

2006 

246 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022082/двадесет и две хиляди 

осемдесет и две/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.023/един декар и двадесет и три 

кв.м./ дка 

25.30 

/двадесет и 

пет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1367/22.06.2007 год. 

 

247 247 

03.10.

2006 

247 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022094/двадесет и две хиляди 

деветдесет и четири/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.663/нула декара и шестстотин 

шестдесет и три кв.м./ дка 

5.70 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 20 kV. На 

10 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

248 248 

03.10.

2006 

248 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022096/двадесет и две хиляди 

деветдесет и шест/, м."Зарога", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.724/нула декара и седемстотин 

двадесет и четири кв.м./ дка 

6.20 /шест 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 110 kV. 

На 20 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

24 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

249 249 

03.10.

2006 

249 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022100/двадесет и две хиляди и сто/, 

м."Зарога", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

6.50 /шест 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 110 kV. 

На 20 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

24 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 



Площ - 0.765/нула декара и седемстотин 

шестдесет и пет кв.м./ дка 

високостеблена 

растителност. 

250 250 

03.10.

2006 

250 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022104/двадесет и две хиляди сто и 

четири/, м."Зарога", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 3.748/три декара и седемстотин 

четиридесет и осем кв.м./ дка 

92.60 

/деветдесет 

и два лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1367/22.06.2007 год. 

 

251 251 

03.10.

2006 

251 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Зарога" 

  Имот № 022105/двадесет и две хиляди сто и 

пет/, м."Зарога", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.893/един декар и осемстотин 

деветдесет и три кв.м./ дка 

46.80 

/четиридесе

т и шест 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

252 252 

03.10.

2006 

252 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022116/двадесет и две хиляди сто и 

шестнадесет/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.518/нула декара и петстотин и 

осемнадесет кв.м./ дка 

7.40 /седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 110 kV. 

На 20 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

24 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

253 253 

03.10.

2006 

253 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

  Имот № 022119/двадесет и две хиляди сто и 

деветнадесет/, м."Юрта - с.Торбалъжи", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

2.10 /два 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



с.Торбалъж

и" 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.243/нула декара и двеста 

четиридесет и три кв.м./ дка 

254 254 

03.10.

2006 

254 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Торбалъж

и" 

  Имот № 022141/двадесет и две хиляди сто и 

четиридесет и едно/, м."Юрта - с.Торбалъжи", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.109/нула декара и сто и девет кв.м./ 

дка 

0.90 /нула 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

255 255 

03.10.

2006 

255 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Торбалъж

и" 

  Имот № 022145/двадесет и две хиляди сто и 

четиридесет и пет/, м."Юрта - с.Торбалъжи", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.347/нула декара и триста 

четиридесет и седем кв.м./ дка 

3.00 /три/ 

лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11  Електропровод 20 kV. На 

10 м. от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м. от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

256 256 

03.10.

2006 

256 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Торбалъж

и" 

  Имот № 022156/двадесет и две хиляди сто и 

петдесет и шест/, м."Юрта - с.Торбалъжи", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.167/нула декара и сто шестдесет и 

седем кв.м./ дка 

1.40 /един 

лев и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

257 257 

03.10.

257 Област 

Габрово, 

Община 

  Имот № 022162/двадесет и две хиляди сто и 

шестдесет и две/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

9.20 /девет 

лева и 

двадесет 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.643/нула декара и шестстотин 

четиридесет и три кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

 

258 258 

09.10.

2006 

258 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022163/двадесет и две хиляди сто и 

шестдесет и три/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.578/нула декара и петстотин 

седемдесет и осем кв.м./ дка 

8.20 /осем 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

259 259 

09.10.

2006 

259 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022164/двадесет и две хиляди сто и 

шестдесет и три/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.247/нула декара и двеста 

четиридесет и седем кв.м./ дка 

3.50 /три 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

260 260 

09.10.

2006 

260 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022175/двадесет и две хиляди 

стоседемдесет и пет/, м."Рачковото", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.409/нула декара и четиристотин и 

девет кв.м./ дка 

5.80 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



261 261 

09.10.

2006 

261 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022183/двадесет и две хиляди сто 

осемдесет и три/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.415/нула декара и четиристотин и 

петнадесет кв.м./ дка 

5.90 /пет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

262 262 

09.10.

2006 

262 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022191/двадесет и две хиляди сто 

деветдесет и едно/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 1.133/един декар и сто тридесет и три 

кв.м./ дка 

16.10 

/шестнадесе

т лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

263 263 

09.10.

2006 

263 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022192/двадесет и две хиляди сто 

деветдесет идве/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.659/нула декариа и шестстотин 

петдесет и девет кв.м./ дка 

9.40 /девет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

264 264 

09.10.

2006 

264 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рачковот

о" 

  Имот № 022196/двадесет и две хиляди сто 

деветдесет и шест/, м."Рачковото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

11.50 

/единадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ОСМА 

Площ - 0.805/нула декара и осемстотин и  пет 

кв.м./ дка 

265 265 

09.10.

2006 

265 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Торб." 

 Имот № 022214/двадесет и две хиляди двеста 

и четиринадесет/, м."Юрта - с. Торб.", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.480/нула декара и четиристотин и  

осемдесет кв.м./ дка 

4.10 /четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

266 266 

09.10.

2006 

266 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Торб." 

 Имот № 022220/двадесет и две хиляди двеста 

и двадесет/, м."Юрта - с. Торб.", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.150/нула декара и сто  и  петдесет 

кв.м./ дка 

1.30 /един 

лев и  

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

267 267 

09.10.

2006 

267 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Торб." 

 Имот № 022222/двадесет и две хиляди двеста  

двадесет  и две/, м."Юрта - с. Торб.", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.526/нула декара и петстотин   

двадесет и шест кв.м./ дка 

4.50 /четири 

лева и  

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

268 268 

20.10.

2006 

268 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 022223/двадесет и две хиляди двеста  

двадесет  и три/, м."Юрта - с. Торб.", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

1.60 /един 

лев и  

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Юрта- 

с.Торб." 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.187/нула декара и сто   осемдесет и 

седем кв.м./ дка 

269 269 

20.10.

2006 

269 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Торб." 

 Имот № 022231/двадесет и две хиляди двеста  

тридесет  и едно/, м."Юрта - с. Торб.", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 0.215/нула декара и двеста  и   

петнадесет кв.м./ дка 

1.80 /един 

лев и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

270 270 

20.10.

2006 

270 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Драгалев

рът" 

 Имот № 023047/двадесет и три хиляди  и 

четиридесет и седем/, м."Драгалеврът.", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.797/нула декара и седемстотин  

деветдесет и седем кв.м./ дка 

65.10 

/шестдесет и 

пет лева и  

десет 

стотинки/ 

лева. 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 кV. 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. 

271 271 

20.10.

2006 

271 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Драгалев

рът" 

 Имот № 023052/двадесет и три хиляди  и 

петдесет и два/, м."Драгалеврът.", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.700/нула декара и седемстотин   

кв.м./ дка 

57.20 

/петдесет и 

седем лева 

и  двадесет 

стотинки/ 

лева. 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 кV. 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. 



272 272 

20.10.

2006 

272 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Драгалев

рът" 

 Имот № 023059/двадесет и три хиляди  и 

петдесет и девет/, м."Драгалеврът.", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.791/нула декара и седемстотин 

деветдесет и един  кв.м./ дка 

24.80 

/двадесет и 

четири лева 

и  осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

12 Електропровод 110 кV. На 

20 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

24 м от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

273 273 

20.10.

2006 

273 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Савчевци" 

 Имот № 023082/двадесет и три хиляди и 

осемдесет  и две/, м."Юрта - с. Савчевци", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.429/нула декара и четиристотин  и   

двадесет и девет кв.м./ дка 

25.20 

/двадесет и 

пет лева  и  

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

274 274 

20.10.

2006 

274 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - с. 

Савчевци" 

 Имот № 023086/двадесет и три хиляди  и 

осемдесет и шест/, м."Юрта - с. Савчевци.", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.447/ един  декар и четиристотин  

четиридесет и седем кв.м./ дка 

237.00 / 

двеста 

тридесет и  

седем/ лева. 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 кV. 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. 

275 275 

20.10.

2006 

275 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - с. 

Савчевци" 

 Имот № 023087/двадесет и три хиляди  и 

осемдесет и седем/, м."Юрта - с. Савчевци.", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

434.20 

/четиристоти

н тридесет и  

четири лева 

и двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 кV. На 

10 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода не могат да 



ЧЕТВЪРТА 

Площ - 2.930 /два  декара и деветстотин  и  

тридесет кв.м./ дка 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

276 276 

20.10.

2006 

276 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Савчевци" 

 Имот № 023088/двадесет и три хиляди и 

осемдесет  и осем/, м."Юрта - с. Савчевци", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.290/нула декара и двеста  и   

деветдесет  кв.м./ дка 

15.40 

/петнадесет  

лева  и  

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

277 277 

20.10.

2006 

277 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Савчевци" 

 Имот № 023100/двадесет и три хиляди и сто/, 

м."Юрта - с. Савчевци", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 2.479/два декара и четиристотин 

седемдесет и девет  кв.м./ дка 

406.10 

/четиристоти

н и шест  

лева  и  

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

278 278 

07.11.

2006 

278 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - 

71 част, кв. 

17, 

Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/- 

Бетонов възел от кв.17/седемнадесет/ по  

плана  на  гр.Габрово - 71/седемдесет и първа/ 

част, с площ 6 260/шест хиляди двеста и 

шестдесет/ кв.м., незастроен. 

30 085.60 лв 

/тридесет 

хиляди 

осемдесет и 

пет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

279 279 

07.11.

2006 

279 Област 

Габрово, 

общ.Габров

о, 

з."Топлеш" 

с ЕКАТТЕ 

99033, 

м.Узана, 

имот № 

026456 

ПОСЕТИТЕЛСКИ  ИНФОРМАЦИОНЕН  

ЦЕНТЪР  -  УЗАНА 

 

масивна сграда на 3 /три/ етажа с обща площ  -  

322 /триста двадесет и два/ кв.м., построена 

през 2006 год. 

 7 081.20 

/седем 

хиляди 

осемдесет и 

един лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

    Сградата е построена в имот 

№ 026456, м. Узана, 

землище "Топлеш", 

общ.Габрово, собственост на 

Община Габрово, актуван с 

АОС № 912 от 25.06.2001 

год. 

Строителството е 

извършено съгласно 

одобрени проекти и 



Разрешение за строеж № 

168/08.07.2005 год. 

С Удостоверение № 

83/29.09.2006 год. обекта е 

въведен в експлоатация. 

280 280 

07.11.

2006 

280 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,с.Б

орики, кв. 5. 

Урегулиран поземлен имот І-125 /първи-сто 

двадесет и пет/ от кв. 5/пет/ по действащия  

подробен устройствен план  на  с.Борики, 

общ.Габрово, с площ 680/шестстотин и 

осемдесет/ кв.м., застроен. 

 

881.80 лв 

/осемстотин 

осемдесет и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 36.09.01.2007 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2. С  Договор от 13.09.1971 г. 

е отстъпено възмездно 

право на строеж на Марийка 

Цанкова Стоянова за 

изграждане на жилищна 

сграда. 

281 281 

07.11.

2006 

281 Област 

Габрово, гр. 

Габрово, кв. 

227, 

ул.Малина 

№ 10, 

кв.Велчевц

и. 

Урегулиран поземлен имот ХLІ-5898 

/четиридесет и първи-пет хиляди осемстотин 

деветдесет и осем/ от кв. 227/двеста двадесет 

и седем/ по действащия  подробен 

устройствен план  на  гр.Габрово - 

70/седемдесета/ част, с площ 725/седемстотин 

двадесет и пет/ кв.м., застроен. 

 

4 350.00 лв 

/четири 

хиляди 

триста и 

петдесет/ 

лева. 

    № 2777/21.12.2006 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2. С  Договор от 09.11.1967 г. 

е отстъпено възмездно 

право на строеж на Стойно 

Иванов Пенчев за 

изграждане на жилищна 

сграда. 

282 282 

07.11.

2006 

282 Област 

Габрово, гр. 

Габрово-82 

част, кв. 78, 

ул.Палаткит

е № 35А , 

кв.Смирнен

ски. 

Урегулиран поземлен имот V-6994 /пети-шест 

хеляди деветстотин деветдесет и четири/ от 

кв. 78/седемдесет и осем/ по действащия  

подробен устройствен план  на  гр.Габрово - 

82/осемдесет и втора/ част, с площ 

595/петстотин деветдесет и пет/ кв.м., 

застроен. 

 

2 856.00/две 

хиляди 

осемстотит 

петдесет и 

шест/ лева. 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

2. С  Договор от 08.05.1969 г. 

е отстъпено възмездно 

право на строеж на Иван 

Илиев Генчев за изграждане 

на жилищна сграда. 

283 283 

07.11.

2006 

283 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 023106/двадесет и три хиляди сто и 

шест/, м."Юрта - с. Савчевци", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

549.10 

/петстотин 

четиридесет 

и девет лева  

и  десет 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Юрта- 

с.Савчевци" 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 3.352/три декара и триста петдесет и 

два  кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

284 284 

07.11.

2006 

284 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Драгалев

рът" 

 Имот № 023116/двадесет и три хиляди сто 

шестнадесет/, м."Драгалеврът", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 4.668/четири декара и шестстотин 

шестдесет и осем кв.м./ дка 

146.30 /сто 

четиридесет 

и шест лева  

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

285 285 

07.11.

2006 

285 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024004/двадесет и четири хиляди и 

четири /, м."Бундя", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.000/един/ дка 

31.30 

/тридесет и 

еди лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

286 286 

07.11.

2006 

286 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024005/двадесет и четири хиляди и 

пет/, м."Бундя", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.999/нула декара и деветстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

31.30 

/тридесет и 

един лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

287 287 

07.11.

287 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 024048/двадесет и четири хиляди 

четиридесет и осем/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

178.00 /сто 

седемдесет 

и осем/ 

    Върху имота има следните 

ограничения: 



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ОВОЩНА 

ГРАДИНА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.999/нула декара и деветстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

лева. 81   Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

288 288 

08.11.

2006 

288 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024076/двадесет и четири хиляди 

седемдесет и шест/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.106/един декар и сто ишест кв.м./ дка 

163.90 /сто 

шестдесет и 

три лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

289 289 

08.11.

2006 

289 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024086/двадесет и четири хиляди 

осемдесет и шест/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.959/нула декара и деветстотин 

петдесет и девет кв.м./ дка 

142.10 /сто 

четиридесет 

и два лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

290 290 

08.11.

2006 

290 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024088/двадесет и четири хиляди 

осемдесет и осем/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.592/нула декара и петстотин 

31.50 

/тридесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



деветдесет и два кв.м./ дка 

291 291 

08.11.

2006 

291 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024093/двадесет и четири хиляди 

деветдесет и три/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.794/нула декара и седемстотин 

деветдесет и четири кв.м./ дка 

73.90 

/седемдесет 

и три лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98    Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

292 292 

08.11.

2006 

292 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024094/двадесет и четири хиляди 

деветдесет и четири/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.631/един декар и шестстотин 

тридесет и един кв.м./ дка 

55.80 

/петдесет и 

пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

293 293 

08.11.

2006 

293 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024121/двадесет и четири хиляди сто 

двадесет и едно/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.626/нула декара и шестстотин 

двадесет и шест кв.м./ дка 

13.80 

/тринадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

294 294 

08.11.

2006 

294 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024122/двадесет и четири хиляди сто 

двадесет и две/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

49.50 

/четиридесе

т и девет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 



ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.532/нула декара и петстотин 

тридесет и два кв.м./ дка 

му. 

295 295 

08.11.

2006 

295 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024137/двадесет и четири хиляди сто 

тридесет и седем/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.644/един декар и шестстотин 

четиридесет и четири кв.м./ дка 

56.20 

/петдесет и 

шест лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

296 296 

08.11.

2006 

296 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024141/двадесет и четири хиляди сто 

четиридесет и четири/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.341/един декар и триста четиридесет 

и един кв.м./ дка 

71.30 

/седемдесет 

и един лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

297 297 

08.11.

2006 

297 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024146/двадесет и четири хиляди сто 

четиридесет и шест/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.026/един декар и двадесет и шест 

кв.м./ дка 

60.30 

/шестдесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

298 298 

08.11.

298 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 024152/двадесет и четири хиляди сто 

петдесет и две/, м."Брега", землище с. Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

59.40 

/петдесет и 

девет лева и 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Брега" 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.048/един декар и четиридесет и осем 

кв.м./ дка 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

299 299 

08.11.

2006 

299 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024163/двадесет и четири хиляди сто 

шестдесет и три/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.431/нула декара и четиристотин 

тридесет и един кв.м./ дка 

22.90 

/двадесет и 

два лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

300 300 

08.11.

2006 

300 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024166/двадесет и четири хиляди сто 

шестдесет и шест/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.489/един декар и четиристотин 

осемдесет и девет кв.м./ дка 

220.70 

/двеста и 

двадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

301 301 

08.11.

2006 

301 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024175/двадесет и четири хиляди сто 

седемдесет и пет/, м."Бундя", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.116/нула декара и сто и шестнадесет 

кв.м./ дка 

10.50 /десет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



302 302 

08.11.

2006 

302 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бундя" 

 Имот № 024180/двадесет и четири хиляди сто 

и осемдесет/, м."Бундя", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ОВОЩНА 

ГРАДИНА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 6.699/шест декара и шестстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

992.80 

/деветстотин 

деветдесет 

и два лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

303 303 

08.11.

2006 

303 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025001/двадесет и пет хиляди и 

едно/, м."Ралево", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 3.823/три декара и осемстотин 

двадесет и три кв.м./ дка 

355.90 

/триста 

петдесет и 

пет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

304 304 

08.11.

2006 

304 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025003/двадесет и пет хиляди и три/, 

м."Ралево", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 3.504/три декара и петстотин и четири 

кв.м./ дка 

326.20 

/триста 

двадесет и 

шест лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

305 305 

10.11.

2006 

305 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025004/двадесет и пет хиляди и 

четири/, м."Ралево", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

77.50 

/седемдесет 

и седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



Площ - 0.832/нула декара и осемстотин 

тридесет и два кв.м./ дка 

306 306 

10.11.

2006 

306 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025011/двадесет и пет хиляди и 

единадесет/, м."Ралево", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.661/един декар и шестстотин 

шестдесет и един кв.м./ дка 

154.60 /сто 

петдесет и 

четири лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

307 307 

10.11.

2006 

307 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025014/двадесет и пет хиляди и 

четиринадесет/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.701/един декар и седемстотин и един 

кв.м./ дка 

158.40 /сто 

петдесет и 

осем лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

308 308 

10.11.

2006 

308 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025016/двадесет и пет хиляди и 

шестнадесет/, м."Ралево", землище с. Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 3.220/три декара и двеста и двадесет 

кв.м./ дка 

252.40 

/двеста 

петдесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

309 309 

10.11.

2006 

309 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 025019/двадесет и пет хиляди и 

деветнадесет/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

276.40 

/двеста 

седемдесет 

и шест лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 



м."Ралево" ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 3.525/три декара и петстотин двадесет 

и пет кв.м./ дка 

лева. Правилника за прилагането 

му. 

310 310 

10.11.

2006 

310 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025023/двадесет и пет хиляди и 

двадесет и три/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.182/един декар и сто осемдесет и две 

кв.м./ дка 

110.00 /сто и 

десет/ лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

311 311 

10.11.

2006 

311 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025028/двадесет и пет хиляди и 

двадесет и осем/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 1.349/един декар и триста четиридесет 

и девет кв.м./ дка 

105.80 /сто и 

пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

312 312 

10.11.

2006 

312 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025035/двадесет и пет хиляди и 

тридесет и пет/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.474/нула декара и четиристотин 

седемдесет и четири кв.м./ дка 

9.50 /девет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



313 313 

10.11.

2006 

313 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025038/двадесет и пет хиляди и 

тридесет и осем/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 10.692/десет декара и шестстотин 

деветдесет и два кв.м./ дка 

995.40 

/деветстотин 

деветдесет 

и пет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

314 314 

10.11.

2006 

314 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025039/двадесет и пет хиляди и 

тридесет и девет/, м."Ралево", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.647/нула декара и шестстотин 

четиридесет и седем кв.м./ дка 

60.20 

/шестдесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

315 315 

10.11.

2006 

315 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Герчина" 

 Имот № 026038/двадесет и шест хиляди и 

тридесет и осем/, м."Герчина", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 1.002/един декар и два кв.м./ дка 

81.90 

/осемдесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

316 316 

10.11.

2006 

316 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Герчина" 

 Имот № 026048/двадесет и шест хиляди и 

четиридесет и осем/, м."Герчина", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА - 0.136/нула декара и сто тридесет и 

154.80 /сто 

петдесет и 

четири лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  11  Електропровод 20 kV. 

На 10 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода не могот да 



шест кв.м./ и ЧЕТВЪРТА - 1.809/един декар и 

осемстотин и девет кв.м./ 

Площ - 1.945/един декар и деветстотин 

четиридесет и пет кв.м./ дка 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

317 317 

10.11.

2006 

317 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Витанско

" 

 Имот № 026062/двадесет и шест хиляди и 

шестдесет и две/, м."Витанско", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 2.206/два декара и двеста и шест кв.м./ 

дка 

44.00 

/четиридесе

т и четири/ 

лева. 

     

 

318 318 

13.11.

2006 

318 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Витанско

" 

 Имот № 026072/двадесет и шест хиляди и 

седемдесет и две/, м."Витанско", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 0.870/нула декара и осемстотин и 

седемдесет кв.м./ дка 

19.20 

/деветнадес

ет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

319 319 

13.11.

2006 

319 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Хармана

" 

 Имот № 026107/двадесет и шест хиляди сто и 

седем/, м."Хармана", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 0.866/нула декара и осемстотин 

шестдесет и шест кв.м./ дка 

49.10 

/четиридесе

т и девет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

320 320 

13.11.

2006 

320 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 026110/двадесет и шест хиляди сто и 

десет/, м."Хармана", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

49.10 

/четиридесе

т и девет 

лева и десет 

стотинки/ 

     

 



м."Хармана

" 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 0.215/нула декара и двеста и 

петнадесет кв.м./ дка 

лева. 

321 321 

13.11.

2006 

321 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Припека" 

 Имот № 026130/двадесет и шест хиляди сто и 

тридесет/, м."Припека", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 1.184/един декар и сто осемдесет и 

четири кв.м./ дка 

110.20 /сто и 

десет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

322 322 

13.11.

2006 

322 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Припека" 

 Имот № 026134/двадесет и шест хиляди сто 

тридесет и четири/, м."Припека", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА  

Площ - 1.266/един декар и двеста шестдесет и 

шест кв.м./ дка 

117.90 /сто и 

седемнадес

ет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

323 323 

14.11.

2006 

323 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дългата 

поляна" 

 Имот № 027032/двадесет и седем хиляди  

тридесет и две/, м."Дългата поляна", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ - 1.901/един декар и деветстотин и един 

кв.м./ дка 

75.80 

/седемдесет 

и пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



324 324 

14.11.

2006 

324 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дългата 

поляна" 

 Имот № 027038/двадесет и седем хиляди  

тридесет и осем/, м."Дългата поляна", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ - 0.868/нула декара и осемстотин 

шестдесет и осем кв.м./ дка 

34.60 

/тридесет и 

четири лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

325 325 

14.11.

2006 

325 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Парлапа

нско" 

 Имот № 028002/двадесет и осем хиляди  и 

две/, м."Парлапанско", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА  

Площ - 1.102/един декар и сто и два кв.м./ дка 

32.40 

/тридесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

326 326 

14.11.

2006 

326 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Парлапа

нско" 

 Имот № 028013/двадесет и осем хиляди  и 

тринадесет/, м."Парлапанско", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 0.401/нула декара и четиристотин и 

един кв.м./ дка 

17.30 

/седемнадес

ет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

327 327 

14.11.

2006 

327 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Парлапа

нско" 

 Имот № 028099/двадесет и осем хиляди  

деветдесет и девет/, м."Парлапанско", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

11.40 

/единадесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ - 0.801/нула декара и осемстотин и един 

кв.м./ дка 

328 328 

14.11.

2006 

328 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Тамянка" 

 Имот № 028109/двадесет и осем хиляди  сто и 

девет/, м."Тамянка", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА - 0.603/нула декара и шестстотин и три 

кв.м./ и  ШЕСТА - 0.083/нула декара и 

осемдесет и три кв.м./ 

Площ - 0.686/нула декара и шестстотин 

осемдесет шест кв.м./ дка 

31.80 

/тридесет и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

329 329 

14.11.

2006 

329 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Тамянка" 

 Имот № 028116/двадесет и осем хиляди  сто и 

шестнадесет/, м."Тамянка", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.887/нула декара и осемстотин 

осемдесет и седем кв.м./ дка 

35.40 

/тридесет и 

пет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

330 330 

14.11.

2006 

330 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Тамянка" 

 Имот № 028120/двадесет и осем хиляди  сто и 

двадесет/, м."Тамянка", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА - 1.646/един декар и шестстотин и 

четиридесет и шест кв.м./ и  ШЕСТА - 

0.034/нула декара и тридесет и четири кв.м./ 

Площ - 1.680/един декар и шестстотин и 

осемдесет кв.м./ дка 

67.00 

/шестдесет и 

седем/ лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98   Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

331 331 

14.11.

331 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 028148/двадесет и осем хиляди сто 

четиридесет и осем/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

24.30 

/двадесет и 

четири лева 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.269/нула декара и двеста шестдесет 

и девет кв.м./ дка 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

332 332 

14.11.

2006 

332 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028166/двадесет и осем хиляди сто 

шестдесет и шест/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.775/нула декара и седемстотин 

седемдесет и пет кв.м./ дка 

70.00 

/седемдесет/ 

лева. 

     

 

333 333 

14.11.

2006 

333 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028168/двадесет и осем хиляди сто 

шестдесет и осем/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.817/нула декара и осемстотин и 

седемнадесет кв.м./ дка 

73.80 

/седемдесет 

и три лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

334 334 

14.11.

2006 

334 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028177/двадесет и осем хиляди сто 

седемдесет и седем/, м."Оградата", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 0.477/нула декара и четиристотин и 

седемдесет и седем кв.м./ дка 

39.00 

/тридесет/ 

лева. 

     

 



335 335 

14.11.

2006 

335 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028207/двадесет и осем хиляди 

двеста и седем/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.227/нула декара и двеста двадесет и 

седем кв.м./ дка 

5.50 /пет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

336 336 

14.11.

2006 

336 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028212/двадесет и осем хиляди 

двеста и дванадесет/, м."Оградата", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.542/нула декара и петстотин 

четиридесет и два кв.м./ дка 

5.10 /пет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

337 337 

14.11.

2006 

337 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028214/двадесет и осем хиляди 

двеста и четиринадесет/, м."Оградата", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 3.002/три декара и два кв.м./ дка 

119.80 /сто и 

деветнадесе

т лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

338 338 

20.11.

2006 

338 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028219/двадесет и осем хиляди 

двеста и деветнадесет/, м."Оградата", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

48.50 

/четиридесе

т и осем 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ОСМА 

Площ - 1.215/един декар и двеста и 

петнадесет кв.м./ дка 

339 339 

20.11.

2006 

339 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028222/двадесет и осем хиляди 

двеста двадесет и две/, м."Оградата", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ - 0.562/нула декара и петстотин 

шестдесет и две кв.м./ дка 

4.80 /четири 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

340 340 

20.11.

2006 

340 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ралево" 

 Имот № 025015/двадесет и пет хиляди и 

петнадесет/, м."Ралево", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ - 2.736/два декара и седемстотин 

тридесет и шест кв.м./ дка 

254.70 

/двеста 

петдесет и 

четири лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

341 341 

20.11.

2006 

341 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Оградат

а" 

 Имот № 028225/двадесет и осем хиляди 

двеста двадесет и пет/, м."Оградата", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  7.064/седем декара и шестдесет и 

четири кв.м./ дка 

60.40 

/шестдесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има 

следнине ограничения: 

12  Електропровод 110 kV. 

На 20 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

24 м от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

342 342 

20.11.

2006 

342 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 029009/двадесет и девет хиляди и 

девет/, м."Ечеменище", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

70.80 

/седемдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

1. Върху имота има 

следнине ограничения: 



с.Жълтеш, 

м."Ечемени

ще" 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ -  1.380/един декар и триста и осемдесет 

кв.м./ дка 

лева. 12  Електропровод 110 kV. 

На 20 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

24 м от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

343 343 

20.11.

2006 

343 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ечемени

ще" 

 Имот № 029024/двадесет и девет хиляди и 

двадесет и четири/, м."Ечеменище", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ -  0.588/нула декара и петстотин 

осемдесет и осем кв.м./ дка 

33.30 

/тридесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има 

следнине ограничения: 

12  Електропровод 110 kV. 

На 20 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

24 м от оста на 

електропровода не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

344 344 

20.11.

2006 

344 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029041/двадесет и девет хиляди и 

четиридесет и едно/, м."Черешите", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.436/нула декара и четиристотин 

тридесет и шест кв.м./ дка 

6.20 /шест 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

345 345 

20.11.

2006 

345 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029045/двадесет и девет хиляди и 

четиридесет и пет/, м."Черешите", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.323/един декар и триста двадесет и 

три кв.м./ дка 

18.90 

/осемнадесе

т лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



346 346 

20.11.

2006 

346 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029047/двадесет и девет хиляди и 

четиридесет и седем/, м."Черешите", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.475/нула декара и четиристотин 

седемдесет и пет кв.м./ дка 

6.80 /шест 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

347 347 

20.11.

2006 

347 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029052/двадесет и девет хиляди и 

петдесет и две/, м."Черешите", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.265/нула декара и двеста шестдесет 

и пет кв.м./ дка 

3.80 /три 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

348 348 

20.11.

2006 

348 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029057/двадесет и девет хиляди и 

петдесет и седем/, м."Черешите", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  3.030/три декара и тридесет кв.м./ дка 

43.20 

/четиридесе

т и три лева 

и двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

349 349 

20.11.

2006 

349 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 029058/двадесет и девет хиляди и 

петдесет и осем/, м."Черешите", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

32.60 

/тридесет и 

два лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  0.817/нула декара и осемстотин и 

седемнадесет кв.м./ дка 

350 350 

20.11.

2006 

350 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 029073/двадесет и девет хиляди и 

седемдесет и три/, м."Поленките", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.835/нула декара и осемстотин и 

тридесет и пет кв.м./ дка 

13.20 

/тринадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

351 351 

20.11.

2006 

351 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 029084/двадесет и девет хиляди и 

осемдесет и четири/, м."Поленките", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.400/нула декара и четиристотин 

кв.м./ дка 

5.70 /пет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

352 352 

20.11.

2006 

352 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 029085/двадесет и девет хиляди и 

осемдесет и пет/, м."Поленките", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.677/нула декара и шестстотин 

седемдесет и седем кв.м./ дка 

27.00 

/двадесет и 

седем/ лева. 

     

 

353 353 

20.11.

2006 

353 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Манасти

 Имот № 030001/тридесет хиляди и едно/, 

м."Манастирски рът", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

112.30 /сто и 

дванадесет 

лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



рски рът" Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ -  1.375/един декар и триста седемдесет 

и пет кв.м./ дка 

354 354 

20.11.

2006 

354 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Гаговичк

а" 

 Имот № 030044/тридесет хиляди четиридесет 

и четири/, м."Гаговичка", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ЧЕТВЪРТА 

Площ -  2.110/два декара и сто и десет кв.м./ 

дка 

66.10 

/шестдесет и 

шест лева  и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

355 355 

20.11.

2006 

355 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Червило

то" 

 Имот № 031047/тридесет и една хиляди 

четиридесет и седем/, м."Червилото", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ -  0.440/нула декара и четиристотин и 

четиридесет кв.м./ дка 

24.90 

/двадесет и 

четири лева  

и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

356 356 

20.11.

2006 

356 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Червило

то" 

 Имот № 031069/тридесет и една хиляди 

шестдесет и девет/, м."Червилото", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.309/нула декара и триста и девет 

кв.м./ дка 

4.90 /четири 

лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

357 357 

20.11.

2006 

357 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 032001/тридесет и две хиляди и 

едно/, м."Лъката", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

4.50 /четири 

лева  и  

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Лъката" Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ , МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.621/нула декара и шестстотин 

двадесет и един кв.м./ дка 

358 358 

22.11.

2006 

358 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лъката" 

 Имот № 032002/тридесет и две хиляди и две/, 

м."Лъката", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  15.058/петнадесет декара и петдесет и 

осем кв.м./ дка 

600.80 

/шестстотин 

лева  и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

359 359 

22.11.

2006 

359 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лъката" 

 Имот № 032003/тридесет и две хиляди и три/, 

м."Лъката", землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.646/нула декара и шестстотин 

четиридесет и шест кв.м./ дка 

7.80 /седем 

лева  и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

360 360 

22.11.

2006 

360 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Киселиц

а" 

 Имот № 032023/тридесет и две хиляди 

двадесет и три/, м."Киселица", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  13.046/тринадесет декара и 

четиридесет и шест кв.м./ дка 

575.30 

/петстотин 

седемдесет 

и пет лева  и  

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

361 361 

22.11.

361 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 032030/тридесет и две хиляди и 

тридесет/, м."Киселица", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

10.80 /десет 

лева  и  

осемдесет 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Киселиц

а" 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.275/нула декара и двеста 

седемдесет и пет кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

 

362 362 

22.11.

2006 

362 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Г.ЛИВАД

АД.ЛИВАДА

" 

 Имот № 032034/тридесет и две хиляди 

тридесет и четири/, м."Г.ЛИВАДАД.ЛИВАДА", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.983/един декар и деветстотин 

осемдесет и три кв.м./ дка 

79.10 

/седемдесет 

и девет лева  

и  десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

363 363 

22.11.

2006 

363 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Г.ЛИВАД

АД.ЛИВАДА

" 

 Имот № 032048/тридесет и две хиляди 

четиридесет и осем/, м."Г.ЛИВАДАД.ЛИВАДА", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  5.144/пет декара и сто четиридесет и 

четири кв.м./ дка 

226.90 

/двеста 

двадесет и 

шест лева  и  

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

364 364 

22.11.

2006 

364 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Г.ЛИВАД

АД.ЛИВАДА

" 

 Имот № 032052/тридесет и две хиляди 

петдесет и две/, м."Г.ЛИВАДАД.ЛИВАДА", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

6.80 /шест 

лева  и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  0.155/нула декара и сто петдесет и пет 

кв.м./ дка 

365 365 

22.11.

2006 

365 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Киселиц

а" 

 Имот № 032054/тридесет и две хиляди 

петдесет и четири/, м."Киселица", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.944/два декара и деветстотин 

четиридесет и четири кв.м./ дка 

117.50 /сто и 

седемнадес

ет лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

366 366 

22.11.

2006 

366 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Стърнат

а" 

 Имот № 033057/тридесет и три хиляди 

петдесет и седем/, м."Стърната", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.443/нула декара и четиристотин 

четиридесет и три кв.м./ дка 

12.10 

/дванадесет 

лева  и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

367 367 

22.11.

2006 

367 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Стърнат

а" 

 Имот № 033061/тридесет и три хиляди 

шестдесет и едно/, м."Стърната", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.914/нула декара и деветстотин и 

четиринадесет кв.м./ дка 

36.50 

/тридесет и 

шест лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използува съгласно 

Закона за горите и 

правилника за прилагането 

му. 

368 368 

22.11.

2006 

368 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 033068/тридесет и три хиляди 

шестдесет и осем/, м."Стърната", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

20.20 

/двадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Стърнат

а" 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.818/нула декара и осемстотин и 

осемнадесет кв.м./ дка 

лева. 

369 369 

22.11.

2006 

369 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равни 

рът" 

 Имот № 033071/тридесет и три хиляди 

седемдесет и едно/, м."Равни рът", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.890/един декар и осемстотин и 

деветдесет кв.м./ дка 

46.70 

/четиридесе

т и шест 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

  ттт   

 

370 370 

22.11.

2006 

370 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Гергинов 

чукар" 

 Имот № 033084/тридесет и три хиляди 

осемдесет и четири/, м."Гергинов чукар", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.457/нула декара и четиристотин 

петдесет и седем кв.м./ дка 

11.30 

/единадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

371 371 

22.11.

2006 

371 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Гергинов 

чукар" 

 Имот № 033086/тридесет и три хиляди 

осемдесет и шест/, м."Гергинов чукар", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

24.70 

/двадесет и 

четири лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  0.998/нула декара и деветстотин 

деветдесет и осем кв.м./ дка 

372 372 

22.11.

2006 

372 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Гергинов 

чукар" 

 Имот № 033095/тридесет и три хиляди 

деветдесет и пет/, м."Гергинов чукар", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  7.850/седем декара и осемстотин и 

петдесет кв.м./ дка 

163.30 /сто 

шестдесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

373 373 

22.11.

2006 

373 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Гергинов 

чукар" 

 Имот № 033100/тридесет и три хиляди и сто/, 

м."Гергинов чукар", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.229/един декар и двеста и двадесет 

и девет кв.м./ дка 

25.60 

/двадесет и 

пет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

374 374 

22.11.

2006 

374 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Крушака" 

 Имот № 034001/тридесет и четири хиляди и 

едно/, м."Крушака", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  5.055/пет декара и петдесет и пет 

кв.м./ дка 

138.00 /сто 

тридесет и 

осем/ лева. 

     

 

375 375 

22.11.

2006 

375 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 034004/тридесет и четири хиляди и 

четири/, м."Крушака", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

39.90 

/тридесет и 

девет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Крушака" ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.615/един декар и шестстотин и 

петнадесет кв.м./ дка 

376 376 

22.11.

2006 

376 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Крушака" 

 Имот № 034005/тридесет и четири хиляди и 

пет/, м."Крушака", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3.243/три декара и двеста четиридесет 

и три кв.м./ дка 

80.10 

/осемдесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

377 377 

22.11.

2006 

377 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Крушака" 

 Имот № 034008/тридесет и четири хиляди и 

осем/, м."Крушака", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.021/нула декара и двадесет и един 

кв.м./ дка 

0.50 /нула 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

378 378 

23.11.

2006 

378 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Асански 

орници" 

 Имот № 034011/тридесет и четири хиляди и 

единадесет/, м."Асански орници", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.227/един декар и двеста двадесет и 

седем кв.м./ дка 

5.80 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



379 379 

23.11.

2006 

379 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Асански 

орници" 

 Имот № 034012/тридесет и четири хиляди и 

дванадесет/, м."Асански орници", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.972/нула декара и деветстотин 

седемдесет и два кв.м./ дка 

24.00 

/двадесет и 

четири/ 

лева. 

     

 

380 380 

23.11.

2006 

380 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Асански 

орници" 

 Имот № 034013/тридесет и четири хиляди и 

тринадесет/, м."Асански орници", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  4.750/четири декара и седемстотин и 

петдесет кв.м./ дка 

117. 30 /сто 

и 

седемнадес

ет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

381 381 

23.11.

2006 

381 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Асански 

орници" 

 Имот № 034016/тридесет и четири хиляди и 

шестнадесет/, м."Асански орници", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.230/един декар и двеста и тридесет 

кв.м./ дка 

30.40 

/тридесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

382 382 

23.11.

2006 

382 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Асански 

 Имот № 034021/тридесет и четири хиляди 

двадесет и едно/, м."Асански орници", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА  В  

68.50 

/шестдесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 



орници" ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.774/два декара и седемстотин 

седемдесет и четири кв.м./ дка 

му. 

383 383 

23.11.

2006 

383 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Липова 

поляна" 

 Имот № 034023/тридесет и четири хиляди 

двадесет и три/, м."Липова поляна", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  8.457/осем декара и четиристотин 

петдесет и седем кв.м./ дка 

208.90 

/двеста и 

осем лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

384 384 

23.11.

2006 

384 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Липова 

поляна" 

 Имот № 034027/тридесет и четири хиляди 

двадесет и седем/, м."Липова поляна", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ,  МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.883/два декара и осемстотин 

осемдесет и три кв.м./ дка 

27.90 

/двадесет и 

седем лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

385 385 

23.11.

2006 

385 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Липова 

поляна" 

 Имот № 034029/тридесет и четири хиляди 

двадесет и девет/, м."Липова поляна", 

землище с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ,  МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.353/един декар и триста петдесет и 

три кв.м./ дка 

6.40 /шест 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

386 386 386 Област 

Габрово, 

 Имот № 034030/тридесет и четири хиляди и 

тридесет/, м."Липова поляна", землище с. 

21.60 

/двадесет и 

     



23.11.

2006 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Липова 

поляна" 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.874/нула декара и осемстотин 

седемдесет и четири кв.м./ дка 

един лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

387 387 

23.11.

2006 

387 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Липова 

поляна" 

 Имот № 034033/тридесет и четири хиляди 

тридесет и три/, м."Липова поляна", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  5.056/пет декара и петдесет и шест 

кв.м./ дка 

24.00 

/двадесет и 

четири/ 

лева. 

     

 

388 388 

27.11.

2006 

388 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Орнички

те" 

 Имот № 035001/тридесет и пет хиляди и 

едно/, м."Орничките", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.596/един декар и петстотин 

деветдесет и шест кв.м./ дка 

39.40 

/тридесет и 

девет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

389 389 

27.11.

2006 

389 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Орнички

те" 

 Имот № 035018/тридесет и пет хиляди и 

осемнадесет/, м."Орничките", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

66.30 

/шестдесет и 

шест лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  2.684/два декара и шестстотин 

осемдесет и четири кв.м./ дка 

390 390 

27.11.

2006 

390 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Орнички

те" 

 Имот № 035021/тридесет и пет хиляди 

двадесет и едно/, м."Орничките", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.794/нула декара и седемстотин 

деветдесет и четири кв.м./ дка 

19.60 

/деветнадес

ет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

391 391 

27.11.

2006 

391 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Крушака" 

 Имот № 035025/тридесет и пет хиляди 

двадесет и пет/, м."Крушака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.443/нула декара и четиристотин 

четиридесет и три кв.м./ дка 

10.90 /десет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

392 392 

27.11.

2006 

392 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Крушака" 

 Имот № 035060/тридесет и пет хиляди и 

шестдесет/, м."Крушака", землище с. Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.314/нула декара и триста и 

четиринадесет кв.м./ дка 

2.70 /два 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

393 393 

27.11.

2006 

393 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 035066/тридесет и пет хиляди 

шестдесет и шест/, м."Крушака", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ОВОЩНА 

106.50 /сто и 

шест лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

    81  Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 



м."Крушака" ГРАДИНА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  4.310/четири декара и триста и десет 

кв.м./ дка 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

394 394 

27.11.

2006 

394 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копч.лив

ада" 

 Имот № 036018/тридесет и шест хиляди и 

осемнадесет/, м."Копч.ливада", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.356/нула декара и триста петдесет и 

шест кв.м./ дка 

3.00 /три/ 

лева. 

     

 

395 395 

27.11.

2006 

395 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копч.лив

ада" 

 Имот № 036020/тридесет и шест хиляди и 

двадесет/, м."Копч.ливада", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  3.147/три декара и сто четиридесет и 

седем кв.м./ дка 

26.90 

/двадесет и 

шест лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

396 396 

27.11.

2006 

396 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копч.лив

ада" 

 Имот № 036023/тридесет и шест хиляди 

двадесет и три/, м."Копч.ливада", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.807/нула декара и осемстотин и 

седем кв.м./ дка 

6.90 /шест 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



397 397 

27.11.

2006 

397 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копч.лив

ада" 

 Имот № 036030/тридесет и шест хиляди и 

тридесет/, м."Копч.ливада", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  1.550/един декар и петстотин и 

петдесет кв.м./ дка 

13.30 

/тринадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

398 398 

27.11.

2006 

398 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копч.лив

ада" 

 Имот № 036033/тридесет и шест хиляди 

тридесет и три/, м."Копч.ливада", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.865/нула декара и осемстотин 

шестдесет и пет кв.м./ дка 

7.40 /седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

   98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

399 399 

27.11.

2006 

399 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м. 

"Оградата" 

 Имот № 036089/тридесет и шест хиляди и 

осемдесет и девет/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.179/нула декара и сто седемдесет и 

девет кв.м./ дка 

1.50 /един 

лев и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

400 400 

27.11.

2006 

400 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м. 

"Оградата" 

 Имот № 036114/тридесет и шест хиляди сто и 

четиринадесет/, м."Оградата", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

12.10 

/дванадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ОСМА 

Площ -  0.768/нула декара и седемстотин 

шестдесет и осем кв.м./ дка 

401 401 

27.11.

2006 

401 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м. 

"Бустана" 

 Имот № 0360120/тридесет и шест хиляди сто 

и двадесет/, м."Бустана", землище с. Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.193/нула декара и сто деветдесет и 

три кв.м./ дка 

1.80 /един 

лев и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

402 402 

27.11.

2006 

402 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м. 

"Бустана" 

 Имот № 0360129/тридесет и шест хиляди сто 

двадесет и девет/, м."Бустана", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.920/нула декара и деветстотин и 

двадесет кв.м./ дка 

13.10 

/тринадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

403 403 

27.11.

2006 

403 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м. 

"Бустана" 

 Имот № 0360134/тридесет и шест хиляди сто 

тридесет и четири/, м."Бустана", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.135/един декар и сто тридесет и пет 

кв.м./ дка 

45.30 

/четиридесе

т и пет лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

404 404 

27.11.

2006 

404 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 036138/тридесет и шест хиляди сто 

тридесет и осем/, м."Бустана", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

115.30 /сто и 

петнадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

   98  Да се използува 



м."Бустана" Начин на трайно ползване - ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.889/два декара и осемстотин 

осемдесет и девет кв.м./ дка 

лева. съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

405 405 

27.11.

2006 

405 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бустана" 

 Имот № 0360142/тридесет и шест хиляди сто 

четиридесет и две/, м."Бустана", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.300/нула декара и триста кв.м./ дка 

12.00 

/дванадесет/ 

лева. 

     

 

406 406 

27.11.

2006 

406 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бустана" 

 Имот № 0360144/тридесет и шест хиляди сто 

четиридесет и четири/, м."Бустана", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  6.970/шест декара и деветстотин и 

седемдесет кв.м./ дка 

307.40 

/триста и 

седем лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

407 407 

27.11.

2006 

407 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ливадкит

е" 

 Имот № 037038/тридесет и седем хиляди 

тридесет и осем/, м."Ливадките", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  1.300/един декар и триста кв.м./ дка 

2..50 /два 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

408 408 408 Област 

Габрово, 

 Имот № 082022/осемдесет и две хиляди 

двадесет и две/, м."Оградките", землище с. 

67.00 

/шестдесет и 

     



28.11.

2006 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Оградкит

е" 

Кметовци с ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем 

хиляди триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Изостав.тр.нас. 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета 

Площ -  0.588/нула декара и петстотин 

осемдесет и осем кв.м./ дка 

седем/ лева.  

409 409 

28.11.

2006 

409 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Поника" 

 Имот № 011013/единадесет хиляди и 

тринадесет/, м."Поника", землище с. 

Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет 

хиляди деветстотин деветдесет и едно/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ПЕТА 

Площ -  144.039/сто четиридесет и четири 

декара и тридесет и девет кв.м./ дка 

3 557.80 /три 

хиляди 

петстотин 

петдесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

410 410 

28.11.

2006 

410 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Садинат

а" 

 Имот № 083007/осемдесет и три хиляди и 

седем/, м."Садината", землище с. Кметовци с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ -  11.965/единадесет декара и 

деветстотин шестдесет и пет кв.м./ дка 

678.40 

/шестстотин 

седемдесет 

и осем лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

411 411 

28.11.

2006 

411 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Садинат

а" 

 Имот № 106016/сто и шест хиляди и 

шестнадесет/, м."Садината", землище с. 

Кметовци с ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем 

хиляди триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.873/един декар и осемстотин 

седемдесет и три кв.м./ дка 

16.00 

/шестнадесе

т/ лева. 

     

 



412 412 

28.11.

2006 

412 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Садинат

а" 

 Имот № 204008/двеста и четири хиляди и 

осем/, м."Садината", землище с. Кметовци с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  20.658/двадесет декара и шестстотин 

петдесет и осем кв.м./ дка 

176.60 /сто 

седемдесет 

и шест лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

413 413 

28.11.

2006 

413 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Садинат

а" 

 Имот № 206004/двеста и шест хиляди и 

четири/, м."Садината", землище с. Кметовци с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  8.285/осем декара и двеста осемдесет 

и пет кв.м./ дка 

70.80 

/седемдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

414 414 

28.11.

2006 

414 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Садинат

а" 

 Имот № 207008/двеста и седем хиляди и 

осем/, м."Садината", землище с. Кметовци с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  7.299/седем декара и двеста 

деветдесет и осем кв.м./ дка 

62.40 

/шестдесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

415 415 

28.11.

2006 

415 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

кметство 

Кметовци, 

землище 

с.Боженцит

е, м."Черни 

връх" 

 Имот № 002010/две хиляди и десет/, м."Черни 

връх", землище с. Боженците с ЕКАТТЕ 

04964/четири хиляди деветстотин шестдесет и 

четири/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  1.227/един декар и двеста двадесет и 

седем кв.м./ дка 

8.80 /осем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



416 416 

28.11.

2006 

416 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

40 част, 

кв.123, УПИ 

І-  

търговски 

център, 

жил.стр. и 

кооператив

ен пазар, ул 

Бедек 

 Поземлен имот 3357/ три хиляди триста 

петдесет и седем/,  от кв. 123 / сто двадесет и 

три/по 

 плана на гр.Габрово- 40 /четиридесета/част, 

незастроен 

Площ  -     385 /триста осемдесет и пет/ кв.м. 

 4 523.00 

/четири 

хиляди 

петстотин 

двадесет и 

три/ лева. 

     

 

417 417 

28.11.

2006 

417 Област 

Габрово, 

гр.Габрово , 

ул."Скобеле

вска" № 6, 

УПИ ІІ от 

кв.153,  по 

плана на 

гр.Габрово-І  

ІІ етап, ІІІ 

част / 

сграда  с 

кад.№ 333/. 

АПАРТАМЕНТ на първи етаж в четириетажна 

масивна сграда, състоящ се от  стая, 

кухня,клозет и входно антре 

Полезна  площ  -     35.81 кв.м. /тридесет и пет  

и 0.81 кв.м./  

Площ -   5.28 /пет и 0.28/ кв.м. 

заедно с 2.183 /две и 0.183/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, 

Жилищният блок е на 6/шест/етажа, построен 

1973 г./хиляда деветстотин седемдесет и три/ 

6864.30 лв. 

/шест 

хиляди 

осемстотин 

шестдесет и 

четири лв. и 

тридесет 

стотинки/ 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

418 418 

28.11.

2006 

418 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

40 част, 

кв.123, УПИ 

І-  

търговски 

център, 

жил.стр. и 

кооператив

ен пазар, ул 

"Отец 

Писий" № 

10 

 6/11( шест единадесети) идеални части от 

поземлен имот 3357"б"/ три хиляди триста 

петдесет и седем"б"/,  от кв. 123 / сто двадесет 

и три/по плана на гр.Габрово- 40 

/четиридесета/част, незастроен, целият с площ  

от 300/триста/ кв.м. 

 1 748.00 / 

хиляда 

седемстотин 

четиридесет 

и осем/ 

лева. 

     

Съгласно чл. 58, ал.4  от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

419 419 

28.11.

2006 

419 Област 

Габрово, 

гр.Габрово -

40 част, 

кв.123, УПИ 

І-  

търговски 

център, 

Поземлен имот  без номер  от кв. 123 / сто 

двадесет и три/по плана на гр.Габрово- 

40/четиридесета/част, незастроен, 

 

Площ  -  486 кв.м. 

 1 557.10 лв. 

/ хиляда 

петстотин 

петдесет и 

седем лева 

и  десет 

стотинки/. 

     

Съгласно чл. 58, ал.4  от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 



жил.стр. и 

 

кооператив

ен пазар, ул 

"Къкрина" 

420 420 

28.11.

2006 

420 Област 

Габрово, 

общ.Габров

о,  с. 

Кметовци, 

кв.26 

 Поземлен имот 229"а"/ двеста двадесет и 

девет "а"/,  от кв. 26 /  двадесет и шести/по 

 плана на с. Кметовци, общ.Габрово, 

незастроен 

Площ  -     613 /шестстотин и тринадесет / кв.м. 

 728.00 

/седемстоти

н двадесет и 

осем/ лева. 

     

 

421 421 

28.11.

2006 

421 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,  с. 

Янковци, 

кв.26 

 Урегулиран поземлен имот VІ-41/ шести - 

четиридесет и едно/,  от кв. 12 /  

дванадесети/по 

 действащия устройствен плана на с. Янковци, 

общ.Габрово, застроен 

Площ  -     780 /седемстотин и осемдесет / кв.м. 

 1011.50 

/хиляда и 

единадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/. 

    С  Решение № 41 от 

25.09.1972 г. на ИК на 

Общ.НС с. Поповци върху 

имота е отстъпено право на 

строеж на  

Недка Иванова Христова, 

прехвърлено с нот.заверена 

молба от 1977 год. на 

дъщеря й Анета Христова 

Христова. 

и е построена жилищна 

сграда. 

422 422 

30.11.

2006 

422 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 80, ПИ 

3163, 

ул,"Шипка" 

№ 1 

Складово помещение в сутерена на двуетажна 

масивна  сградата  

Застроена площ  -     57.80  кн.м./петдесет и 

седем и 0.80 кв.м./ 

 5 202.30 

/пет хиляди 

двеста и два 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

423 423 

11.12.

2006 

423 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038009/тридесет и осем хиляди и 

девет/, м."Равнището", землище с. Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.264/нула декара и двеста шестдесет 

и четири кв.м./ дка 

2..30 /два 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 



424 424 

11.12.

2006 

424 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038023/тридесет и осем хиляди 

двадесет и три/, м."Равнището", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  2.858/два декара и осемстотин 

петдесет и осем кв.м./ дка 

24.40 

/двадесет и 

четири лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

425 425 

11.12.

2006 

425 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038050/тридесет и осем хиляди и 

петдесет/, м."Равнището", землище с. Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  4.727/четири декара и седемстотин 

двадесет и седем кв.м./ дка 

40.40 

/четиридесе

т лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

426 426 

11.12.

2006 

426 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038060/тридесет и осем хиляди и 

шестдесет/, м."Равнището", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.700/два декара и седемстотин кв.м./ 

дка 

107.70 /сто и 

седем лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

427 427 

11.12.

2006 

427 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038064/тридесет и осем хиляди 

шестдесет и четири/, м."Равнището", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

141.00 /сто 

четиридесет 

и един лева/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 



Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  3.197/три декара и сто деветдесет и 

седем кв.м./ дка 

амортизационния срок. 

428 428 

12.12.

2006 

428 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038068/тридесет и осем хиляди 

шестдесет и осем/, м."Равнището", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.516/нула декара и петстотин и 

шестнадесет кв.м./ дка 

20.60 

/двадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

429 429 

12.12.

2006 

429 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Равнище

то" 

 Имот № 038072/тридесет и осем хиляди 

седемдесет и две/, м."Равнището", землище с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО 

ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  4.148/четири декара и сто четиридесет 

и осем кв.м./ дка 

165.50 /сто 

шестдесет и 

пет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  81. Трайните насаждения 

да се опазват и стопанисват 

в съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

430 430 

12.12.

2006 

430 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Тарбалъ

жкото" 

 Имот № 038073/тридесет и осем хиляди 

седемдесет и три/, м."Торбалъжкото", землище 

с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.333/два декара и триста тридесет и 

три кв.м./ дка 

93.10 

/деветдесет 

и три лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

431 431 431 Област 

Габрово, 

 Имот № 038080/тридесет и осем хиляди и 

осемдесет/, м."Лещака Рътлината", землище 

30.00 

/тридесет/ 

     



12.12.

2006 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лещака 

Рътлината" 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  3.512/три декара и петстотин и 

дванадесет кв.м./ дка 

лева. 1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

432 432 

12.12.

2006 

432 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лещака 

Рътлината" 

 Имот № 038081/тридесет и осем хиляди 

осемдесет и едно/, м."Лещака Рътлината", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.530/нула декара и петстотин и 

тридесет кв.м./ дка 

4.50 /четири 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

433 433 

14.12.

2006 

433 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лещака 

Рътлината" 

 Имот № 038082/тридесет и осем хиляди 

осемдесет и две/, м."Лещака Рътлината", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.918/нула декара и деветстотин и 

осемнадесет кв.м./ дка 

7.80 /седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

434 434 

14.12.

2006 

434 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лещака 

Рътлината" 

 Имот № 038086/тридесет и осем хиляди 

осемдесет и шест/, м."Лещака Рътлината", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

3.10 /три 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 



ДЕСЕТА 

Площ -  0.360/нула декара и триста и 

шестдесет кв.м./ дка 

435 435 

14.12.

2006 

435 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Лещака 

Рътлината" 

 Имот № 038088/тридесет и осем хиляди 

осемдесет и осем/, м."Лещака Рътлината", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.913/нула декара и деветстотин и 

тринадесет кв.м./ дка 

7.80 /седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

436 436 

14.12.

2006 

436 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Овесени

ще Лобода" 

 Имот № 038096/тридесет и осем хиляди 

деветдесет и шест/, м."Овесенище Лобода", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.729/нула декара и седемстотин и 

двадесет и девет кв.м./ дка 

6.20 /шест 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

437 437 

14.12.

2006 

437 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Овесени

ще Лобода" 

 Имот № 038097/тридесет и осем хиляди 

деветдесет и седем/, м."Овесенище Лобода", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.512/нула декара и петстотин и 

дванадесет кв.м./ дка 

4.40 /четири 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98. Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правелника за прилагането 

му. 

438 438 

14.12.

438 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 038100/тридесет и осем хиляди и 

сто/, м."Овесенище Лобода", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

1.20 /един 

лев и 

двадесет 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Овесени

ще Лобода" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.135/нула декара и сто тридесет и пет 

кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

 

439 439 

14.12.

2006 

439 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038114/тридесет и осем хиляди сто и 

четиринадесет/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.800/нула декара и осемстотин кв.м./ 

дка 

6.80 /шест 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     98.  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

440 440 

14.12.

2006 

440 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038118/тридесет и осем хиляди сто и 

осемнадесет/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.419/нула декара и четиристотин и 

деветнадесет кв.м./ дка 

0.80 /нула 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

441 441 

14.12.

2006 

441 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038120/тридесет и осем хиляди сто и 

двадесет/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  ГОРА  В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

7.60 /седем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

     98.  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



ДЕСЕТА 

Площ -  0.884/нула декара и осемстотин 

осемдесет и четири кв.м./ дка 

442 442 

14.12.

2006 

442 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038121/тридесет и осем хиляди сто 

двадесет и едно/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.603/нула декара и шестстотин и три 

кв.м./ дка 

5.20 /пет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

443 443 

14.12.

2006 

443 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кметовци, 

м."Копаното 

имане" 

 Имот № 030022/тридесет хиляди дведесет и 

две/, м."Копаното имане", землище с. 

Кметовци с ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем 

хиляди триста петдесет и две/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА 

Площ -  24.198/двадесет и четири декара и сто 

деветдесет и осем кв.м./ дка 

406.50 

/четиристоти

н и шест 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

444 444 

14.12.

2006 

444 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,  

гр.Габрово, 

кв.Бакойци, 

кв.6 

 Урегулиран поземлен имот ІХ-156/девети - сто 

петдесет и шест/,  от кв. 6 /шести/по 

 плана на кв.Бакойци, гр.Габрово, незастроен 

Площ  -     3 580 /три хиляди петстотин и 

осемдесет / кв.м. 

 14 262.70 

/четиринаде

сет хиляди 

двеста 

шестдесет и 

два лева и 

седемдесет 

стотинки/. 

     

 

445 445 

14.12.

2006 

445 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Марин 

Дринов № 

4, кв. 150а 

Двуетажна жилищна сграда, паянтова, със 

застроена площ - 72  /седемдесет и два/ кв.м., 

построена през 1942 го. 

 

1 160.70 лв 

/хиляда сто 

и шестдесет 

лева и 70 

ст./ 

    № 2392 от 17.10.2007 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

446 446 446 Област 

Габрово, 

Двуетажна сграда, масивна, със застроена 

площ - 51.00  /петдесет и един/ кв.м., 

     № 2391/17.10.2007 год. 



14.12.

2006 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Марин 

Дринов № 

6, кв. 150а 

построена през 1982 год. 6 291.70 лв  1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

447 447 

14.12.

2006 

447 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 76  част, 

кв.38, УПИ 

І-

комплексно 

жил. и 

общ.застро

яване, 

ул.Латинка 

№ 1, секция 

І-ва,  ет.3, 

ап.7 

АПАРТАМЕНТ № 7/седем/, ет.ІІІ, секция І-ва от 

Жил.блок с кад.№ 6484а, находящ се на 

ул.Латинка № 1,  построен в УПИ  І/първи/- 

комплексно жилищно и обществено 

застрояване от кв.38/тридесет и осем/ по 

плана на гр.Габрово -  76/седемдесет и шеста/   

част,  състоящ се от 2/две/ стаи, куня и 

сервизни помещения и  2 /две/тераси 

Застроена площ  -     75.25 кв.м. 

МАЗА    № 7, Площ -   17.48 кв.м. 

заедно с 1.498 /едно и 0.498/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, 

 5 465.40 

/пет хиляди 

четиристоти

н шестдесет 

и пет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1368/22.06.2007 год. 

. 

448 448 

14.12.

2006 

448 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038124/тридесет и осем хиляди сто 

двадесет и четири/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в 

земеделски земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.623/нула декара  шестстотин 

двадесет и три кв.м./ дка 

5.30 /пет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

449 449 

14.12.

2006 

449 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Букова 

кория" 

 Имот № 038126/тридесет и осем хиляди сто 

двадесет и шест/, м."Букова кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.266/нула декара и двеста шестдесет 

2.30 /два 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



и шест кв.м./ дка 

450 450 

14.12.

2006 

450 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."РАВНИЩ

ЕТО" 

 Имот № 038127/тридесет и осем хиляди сто 

двадесет и седем/, м."Равнището", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЕРОЗИРАНО ТР. 

Н. 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  3,298/ три декара и двеста деветдесет 

и осем кв.м./ дка 

131,60 /сто и 

тридесет и 

един лв. и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

451 451 

14.12.

2006 

451 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039010/тридесет и девет хиляди  и 

десет/, м."КУЕВЕЦ", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия - 

десета 

Площ -  1,901/ един  декар  деветстотин и един 

кв.м./ дка 

3,60 / три лв. 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

452 452 

14.12.

2006 

452 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039025/тридесет и девет хиляди  и 

двадесет и пет/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия - 

осма 

Площ -  3,488 / три  декара четиристотин 

осемдесет и осем  кв.м./ дка 

29,60 / 

двадесет и 

девет  лв. и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

453 453 

14.12.

2006 

453 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039046/тридесет и девет хиляди  и 

четиридесет и шест/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия - 

16,30 /  

шестнадесет 

лв. и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



осма 

Площ -  1,901 / един  декар деветстотин  и 

един  кв.м./ дка 

454 454 

14.12.

2006 

454 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039047/тридесет и девет хиляди  и 

четиридесет и седем/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия - 

осма 

Площ -  1,030 / един  декар и тридесет  кв.м./ 

дка 

7,40  / седем 

лв. и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

455 455 

14.12.

2006 

455 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039048/тридесет и девет хиляди  и 

четиридесет и осем/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи. 

Категория на земята при неполивни условия - 

осма 

Площ -  0,811 / нула  декара осемстотин и 

единадесет  кв.м./ дка 

 32,40  / 

тридесет и 

два лв. и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

456 456 

14.12.

2006 

456 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."КУЕВЕЦ" 

 Имот № 039049/тридесет и девет хиляди  и 

четиридесет и девет/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера . 

Категория на земята при неполивни условия - 

десета 

Площ -  0,670 / нула  декара шестстотин и  

седемдесет  кв.м./ дка 

 1,30  /  един 

лв. и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

457 457 

14.12.

2006 

457 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 039052/тридесет и девет хиляди  

петдесет и две/, м."КУЕВЕЦ", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 6,80  / шест 

лв. и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 



м."КУЕВЕЦ" Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земя. 

Категория на земята при неполивни условия - 

десета 

Площ -  0,799 / нула  декара седемстотин  

деветдесет и девет кв.м./ дка 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

458 458 

15.12.

2006 

458 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Савчевк

опак " 

 Имот № 039054/тридесет и девет хиляди  

петдесет и четири/, м."Савчевкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище , мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  3 053/ три декара и петдесет и три 

кв.м./ дка 

26,10 

/двадесет и 

шест лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

459 459 

15.12.

2006 

459 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040006/четиридесет хиляди   и шест/, 

м."Петровкопак", землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище  с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0,910/ нула декара и деветстотин и 

десет кв.м./ дка 

36,30/тридес

ет и шест 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

460 460 

15.12.

2006 

460 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040008/четиридесет хиляди   и осем/, 

м."Петровкопак", землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище  с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  3,190/ три декара и сто и деветдесет 

кв.м./ дка 

27,30/двадес

ет и седем 

лева и  

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

461 461 

15.12.

2006 

461 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 040012/четиридесет хиляди   и 

дванадесет/, м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

5,50/ пет 

лева и  

петдесет 

стотинки/ 

     

 



с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия -

Девета(0,139)  Осма (0,558) 

Площ -  0,697/ нула декара и шестотин 

деветдесет и седем кв.м./ дка 

лева. 

462 462 

15.12.

2006 

462 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040014/четиридесет хиляди   и 

четиринадесет/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия -  

Осма  

Площ -  2,680/ два декара и  шестстотин и 

осемдесет кв.м./ дка 

90,00/ 

деветдесет 

лева и  нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 

463 463 

15.12.

2006 

463 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040021/четиридесет хиляди   и 

двадесет и едно/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия -  

Осма  

Площ -  1,039/ един декар и  тридесет и девет 

кв.м./ дка 

41,50/ 

четиридесет 

и един лева 

и  петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

464 464 

15.12.

2006 

464 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040022/четиридесет хиляди   и 

двадесет и две/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета(2,955)  Осма (0,329)  

Площ -  3,284/ три декара и  двеста осемдесет 

и четири кв.м./ дка 

16,80/ 

шестнадесет 

лева и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



465 465 

15.12.

2006 

465 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040032/ четиридесет хиляди  

тридесет  и две/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  1,667/ един декар  шестстотин 

шестдесет и седем кв.м./ дка 

7,90/ седем 

лева и  

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

466 466 

15.12.

2006 

466 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040035/ четиридесет хиляди  

тридесет  и пет/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  1,500/ един декар и петстотин  кв.м./ 

дка 

7,10/ седем 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

467 467 

15.12.

2006 

467 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м." 

Петровкопа

к " 

 Имот № 040036/ четиридесет хиляди  

тридесет  и шест/,  м."Петровкопак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  4,349/ четири декара  триста 

четиридесет и девет кв.м./ дка 

17,40/ 

седемнадес

ет лева и  

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

468 468 

15.12.

2006 

468 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.чука

робръща" 

 Имот № 040042/четиридесет хиляди  

четиридесет и две/, м."Рад.чукаробръща", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

8.60 /осем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  2.141/два декара и сто четиридесет  и 

един кв.м./ дка 

469 469 

15.12.

2006 

469 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.чука

робръща" 

 Имот № 040049/четиридесет хиляди  

четиридесет и девет/, м."Рад.чукаробръща", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМ.ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.743/два декара и седемстотин 

четиридесет  и три кв.м./ дка 

67.80 

/шестдесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

470 470 

15.12.

2006 

470 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.чука

робръща" 

 Имот № 040053/четиридесет хиляди  петдесет 

и три/, м."Рад.чукаробръща", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМ.ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.689/шестстотин осемдесет  и девет 

кв.м./ дка 

14.20 

/четиринаде

сет  лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

471 471 

15.12.

2006 

471 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.чука

робръща" 

 Имот № 040062/четиридесет хиляди  

шестдесет и две/, м."Рад.чукаробръща", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  8.087/осем декара  осемдесет  и седем 

кв.м./ дка 

32.30 

/тридесет и 

два  лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

472 472 

15.12.

2006 

472 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 041004/четиридесет и една хиляди  и  

четири /, м."Сминове", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

10.50 /десет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."Сминове

" 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.225/два декара  двеста двадесет  и 

пет кв.м./ дка 

473 473 

15.12.

2006 

473 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Сминове

" 

 Имот № 041029/четиридесет и една хиляди  и 

двадесет и девет /, м."Сминове", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.422/ четиристотин двадесет  и два 

кв.м./ дка 

1.70 /един 

лев и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

474 474 

15.12.

2006 

474 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041030/четиридесет и една хиляди  и 

тридесет/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3.736/ три декара седемстотин 

тридесет  и шест кв.м./ дка 

14.90 

/четиринаде

сет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

475 475 

15.12.

2006 

475 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041041/четиридесет и една хиляди  и 

четиридесет и едно/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.212/един декар двеста и дванадесет 

кв.м./ дка 

4.80 /четири 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

476 476 

15.12.

476 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

 Имот № 041044/четиридесет и една хиляди  и 

четиридесет и четири/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

19.80 

/деветнадес

ет лева и 

осемдесет 

     

 



2006 землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  4.949/един декар двеста и дванадесет 

кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

477 477 

15.12.

2006 

477 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041046/четиридесет и една хиляди  и 

четиридесет и шест/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.517 /петстотин и седемнадесет кв.м./ 

дка 

2.10 /два 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

478 478 

15.12.

2006 

478 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041049/четиридесет и една хиляди  и 

четиридесет и девет/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.855 /един декар осемстотин и 

петдесет и пет кв.м./ дка 

7.40 /седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

479 479 

15.12.

2006 

479 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 76  част, 

кв.38, УПИ 

І-

комплексно 

жил. и 

общ.застро

яване, 

ул.Латинка 

№ 1, секция 

ІІра,  ет.3, 

ап.9 

АПАРТАМЕНТ № 9/девет/, ет.ІІІ, секция ІІ-ра от 

Жил.блок с кад.№ 6484а, находящ се на 

ул.Латинка № 1,  построен в УПИ  І/първи/- 

комплексно жилищно и обществено 

застрояване от кв.38/тридесет и осем/ по 

плана на гр.Габрово -  76/седемдесет и шеста/   

част,  състоящ се от 3/три/ стаи, куня, сервизни 

помещения и  2 /две/тераси 

Застроена площ  -     92.80 /деветдесет и два и 

0.80/ кв.м. 

МАЗА    № 9, Площ -   9.54 /девет и 0.54/ кв.м. 

заедно с 1.810 % ид.части от общите части на 

 7 071.40 

/седем 

хиляди 

седемдесет 

и един лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

    № 1187/05.06.2007 год. 

 



сградата и правото на строеж. 

480 480 

19.12.

2006 

480 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041051/четиридесет и една хиляди 

петдесет и едно/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.592/нула декара и петстотин 

деветдесет и два кв.м./ дка 

2.40 /два 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

481 481 

19.12.

2006 

481 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041054/четиридесет и една хиляди 

петдесет и четири/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  6.628/шест декара и шестстотин 

двадесет и осем кв.м./ дка 

23.20 

/двадесет и 

три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

482 482 

19.12.

2006 

482 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041055/четиридесет и една хиляди 

петдесет и пет/, м."Дряна", землище с.Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  4.671/четири декара и шестстотин 

седемдесет и един кв.м./ дка 

18.70 

/осемнадесе

т лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

483 483 

19.12.

2006 

483 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 041058/четиридесет и една хиляди 

петдесет и осем/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

24.30 

/двадесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ДЕВЕТА 

Площ -  2.534/два декара и петстотин тридесет 

и четири кв.м./ дка 

484 484 

19.12.

2006 

484 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042005/четиридесет и две хиляди и 

пет/, м."Черешите", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.707/два декара и седемстотин и 

седем кв.м./ дка 

56.30 

/петдесет и 

шест лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

485 485 

21.12.

2006 

485 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042006/четиридесет и две хиляди 

шест/, м."Черешите", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  7.338/седем декара и триста тридесет 

и осем кв.м./ дка 

152.60 /сто 

петдесет и 

два лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

486 486 

21.12.

2006 

486 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042009/четиридесет и две хиляди 

девет/, м."Черешите", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.050/седем декара и петдесет кв.м./ 

дка 

8.20 /осем 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

487 487 

21.12.

2006 

487 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

 Имот № 042010/четиридесет и две хиляди и 

десет/, м."Черешите", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

3.60 /три 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



е" Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.898/нула декара и осемстотин 

деветдесет и осем кв.м./ дка 

488 488 

21.12.

2006 

488 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042013/четиридесет и две хиляди и 

тринадесет/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.300/един декар и триста кв.м./ дка 

27.00 

/двадесет и 

седем/ лева. 

     

 

489 489 

21.12.

2006 

489 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042016/четиридесет и две хиляди и 

шестнадесет/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.963/два декара и деветстотин 

шестдесет и три кв.м./ дка 

11.90 

/единадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

490 490 

21.12.

2006 

490 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042017/четиридесет и две хиляди и 

седемнадесет/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.779/нула декара и седемстотин 

седемдесет и девет кв.м./ дка 

3.10 /три 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

491 491 

21.12.

2006 

491 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 042018/четиридесет и две хиляди и 

осемнадесет/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

8.00 /осем/ 

лева. 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.999/един декар и деветстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

492 492 

21.12.

2006 

492 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042021/четиридесет и две хиляди 

двадесет и едно/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  4.157/четири декара и сто петдесет и 

седем кв.м./ дка 

86.50 

/осемдесет и 

шест лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

493 493 

21.12.

2006 

493 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042022/четиридесет и две хиляди 

двадесет и две/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.307/нула декара и триста и седем 

кв.м./ дка 

6.40 /шест 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

494 494 

21.12.

2006 

494 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042023/четиридесет и две хиляди 

двадесет и три/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  10.841/десет декара и осемстотин 

43.40 

/четиридесе

т и три лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



четиридесет и един кв.м./ дка 

495 495 

21.12.

2006 

495 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042025/четиридесет и две хиляди 

двадесет и пет/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  15.999/петнадесет декара и 

деветстотин деветдесет и девет кв.м./ дка 

332.80 

/триста 

тридесет и 

два лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

496 496 

21.12.

2006 

496 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Черешит

е" 

 Имот № 042026/четиридесет и две хиляди 

двадесет и шест/, м."Черешите", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.305/два декара и триста и пет кв.м./ 

дка 

47.90 

/четиридесе

т и седем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

497 497 

21.12.

2006 

497 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бенчев 

рът" 

 Имот № 042035/четиридесет и две хиляди 

тридесет и пет/, м."Бенчев рът", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.601/два декара и шестстотин и един 

кв.м./ дка 

54.10 

/петдесет и 

четири лева 

и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

498 498 

21.12.

2006 

498 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 042041/четиридесет и две хиляди 

четиридесет и едно/, м."Бенчев рът", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

16.90 

/шестнадесе

т лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 



м."Бенчев 

рът" 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.812/нула декара и осемстотин и 

дванадесет кв.м./ дка 

лева. 

499 499 

21.12.

2006 

499 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бенчев 

рът" 

 Имот № 042044/четиридесет и две хиляди 

четиридесет и четири/, м."Бенчев рът", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.158/два декара и сто петдесет и 

осем кв.м./ дка 

44.90 

/четиридесе

т и четири 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

500 500 

21.12.

2006 

500 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бенчев 

рът" 

 Имот № 042046/четиридесет и две хиляди 

четиридесет и шест/, м."Бенчев рът", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.889/един декар и осемстотин 

осемдесет и девет кв.м./ дка 

34.40 

/тридесет и 

четири лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

501 501 

21.12.

2006 

501 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бенчев 

рът" 

 Имот № 042049/четиридесет и две хиляди 

четиридесет и девет/, м."Бенчев рът", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.371/един декар  триста  седемдесет 

25,00 

/двадесет и 

пет лева  / 

лева. 

     

 



и един кв.м./ дка 

502 502 

21.12.

2006 

502 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Бенчев 

рът" 

 Имот № 042051/четиридесет и две хиляди 

петдесет и един/, м."Бенчев рът", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2,901/два декара   деветстотин и един 

кв.м./ дка 

52,80 

/петдесет и 

два лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

503 503 

21.12.

2006 

503 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Какачка" 

 Имот № 042057/четиридесет и две хиляди 

петдесет и седем/, м."Какачка", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1,180/ един декар сто и  осемдесет 

кв.м./ дка 

 4,10 / 

четири лева 

и  десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

504 504 

21.12.

2006 

504 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Какачка" 

 Имот № 042061/четиридесет и две хиляди 

шестдесет и едно/, м."Какачка", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1,351/ един декар триста  петдесет и  

един  кв.м./ дка 

 4,70 / 

четири лева 

и  

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

505 505 

21.12.

2006 

505 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Какачка" 

 Имот № 042063/четиридесет и две хиляди 

шестдесет и три/, м."Какачка", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

 8,40 / осем 

лева и  

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2,398/ два декара триста  деветдесет и  

осем  кв.м./ дка 

506 506 

21.12.

2006 

506 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Какачка" 

 Имот № 042067 /четиридесет и две хиляди 

шестдесет и седем/, м."Какачка", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3,668/ три декара шестстотин  

шестдесет  и  осем  кв.м./ дка 

 12,80 / 

дванадесет  

лева и  

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

507 507 

21.12.

2006 

507 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Трапища 

тръна" 

 Имот № 042073 /четиридесет и две хиляди 

седемдесет и три/, м."Трапища тръна", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2,469/ два декара четиристотин  

шестдесет  и  девет  кв.м./ дка 

 9,90 / девет  

лева и  

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

508 508 

27.12.

2006 

508 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Трапища 

тръна" 

 Имот № 042084 /четиридесет и две хиляди 

осемдесет и четири/, м."Трапища тръна", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3,993/ три декара деветстотин  

деветдесет  и  три  кв.м./ дка 

19,00 / 

деветнадесе

т  лева / 

лева. 

     

 

509 509 

27.12.

2006 

509  Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 042088 /четиридесет и две хиляди 

осемдесет и осем/, м."Трапища тръна", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

6,10 / шест  

лева  и 

десет 

стотинки / 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Трапища 

тръна" 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1,519/ един декар петстотин  и 

деветнадесет кв.м./ дка 

лева. 

510 510 

27.12.

2006 

510  Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Трапища 

тръна" 

 Имот № 042093 /четиридесет и две хиляди 

деветдесет и три/, м."Трапища тръна", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1,540/ един декар петстотин  и 

четиридесет кв.м./ дка 

38,00 

/тридесет и 

осем  лева/ 

лева. 

     

 

511 511 

27.12.

2006 

511  Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Трапища 

тръна" 

 Имот № 042104 /четиридесет и две хиляди сто 

и четири/, м."Трапища тръна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ - 2,189/ един декар сто осемдесет и 

девет кв.м./ дка 

39,80 

/тридесет и 

девет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

512 512 

27.12.

2006 

512 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043002/четиридесет и три хиляди  и 

две/, м."Мандрата", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМ.ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.330/един декар триста и тридесет 

58.70 

/петдесети 

осем лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



кв.м./ дка 

513 513 

27.12.

2006 

513 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043005/четиридесет и три хиляди  и 

пет/, м."Мандрата", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.065/един декар и шестдесет и пет 

кв.м./ дка 

15.20 

/петнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

514 514 

27.12.

2006 

514 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043017/четиридесет и три хиляди  и 

седемнадесет/, м."Мандрата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  4.919/четири декара и деветстотин и 

деветнадесет кв.м./ дка 

196.30 /сто 

деветдесет 

и шест лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

515 515 

27.12.

2006 

515 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043023/четиридесет и три хиляди  и 

двадесет и три/, м."Мандрата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.555/ петстотин и петдесет и пет 

кв.м./ дка 

22.10 

/двадесет и 

два лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

516 516 

27.12.

2006 

516 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

 Имот № 043030/четиридесет и три хиляди  и 

тридесет/, м."Мандрата", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

54.00 

/петдесет и 

четири/ 

лева. 

     

 



а" Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.354/един декар триста петдесет и 

четири кв.м./ дка 

517 517 

27.12.

2006 

517 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043042/четиридесет и три хиляди 

четиридесет и две/, м."Мандрата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.951/нула декара и деветстотин 

петдесет и един кв.м./ дка 

13.60 

/тринадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

518 518 

27.12.

2006 

518 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Мандрат

а" 

 Имот № 043044/четиридесет и три хиляди 

четиридесет и четири/, м."Мандрата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.911/нула декара и деветстотин и 

единадесет кв.м./ дка 

13.00 

/тринадесет/ 

лева. 

     

 

519 519 

27.12.

2006 

519 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Пожарак

а" 

 Имот № 043053/четиридесет и три хиляди 

петдесет и три/, м."Пожарака", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.520/нула декара и петстотин и 

двадесет кв.м./ дка 

4.40 /четири 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

520 520 

27.12.

2006 

520 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 043060/четиридесет и три хиляди и 

шестдесет/, м."Пожарака", землище с.Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

69.60 

/шестдесет и 

девет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 



с.Жълтеш, 

м."Пожарак

а" 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.745 /един декар и седемстотин 

четиридесет и пет кв.м./ дка 

лева. 

521 521 

27.12.

2006 

521 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Долна 

кория" 

 Имот № 044002/четиридесет и четири хиляди 

и две/, м."Долна кория", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.854/нула декара и осемстотин 

петдесет и четири кв.м./ дка 

7.30 /седем 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

522 522 

27.12.

2006 

522 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Долна 

кория" 

 Имот № 044008/четиридесет и четири хиляди 

и осем/, м."Долна кория", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.941/нула декара и деветстотин 

четиридесет и един кв.м./ дка 

8.00 /осем/ 

лева. 

     

 

523 523 

27.12.

2006 

523 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Долна 

кория" 

 Имот № 044011/четиридесет и четири хиляди 

и единадесет/, м."Долна кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.080/два декара и осемдесет кв.м./ 

дка 

17.80 

/седемнадес

ет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

524 524 524 Област 

Габрово, 

 Имот № 044015/четиридесет и четири хиляди 

и петнадесет/, м."Монев трап", землище 

8.40 /осем 

лева и 

     



27.12.

2006 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.977/нула декара и деветстотин 

седемдесет и седем кв.м./ дка 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

525 525 

27.12.

2006 

525 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Долна 

кория" 

 Имот № 044018/четиридесет и четири хиляди 

и осемнадесет/, м."Долна кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.391/два декара и триста деветдесет 

и един кв.м./ дка 

20.40 

/двадесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

526 526 

27.12.

2006 

526 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

 Имот № 044023/четиридесет и четири хиляди 

двадесет и три/, м."Монев трап", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА  В  

ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.499/нула декара и четиристотин 

деветдесет и девит кв.м./ дка 

19.90 

/деветнадес

ет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98  Да се използва 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

527 527 

28.12.

2006 

527 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

 Имот № 044029/четиридесет и четири хиляди 

двадесет и девет/, м."Монев трап", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1,395/един декар и триста деветдесет 

11.90 

/единадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



и пет кв.м./ дка 

528 528 

28.12.

2006 

528 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

 Имот № 044033/четиридесет и четири хиляди 

тридесет и три/, м."Монев трап", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2,598/два декара и петстотин 

деветдесет и осем кв.м./ дка 

103.70 /сто и 

три лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

529 529 

28.12.

2006 

529 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

 Имот № 044036/четиридесет и четири хиляди 

тридесет и шест/, м."Монев трап", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  3,173/три декара и сто седемдесет и 

три кв.м./ дка 

27.10 

/двадесет и 

седем лева 

и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

530 530 

28.12.

2006 

530 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Монев 

трап" 

 Имот № 044037/четиридесет и четири хиляди 

тридесет и седем/, м."Монев трап", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  6,950/шест декара и деветстотин и 

петдесет кв.м./ дка 

59.40 

/петдесет и 

девет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

531 531 

28.12.

2006 

531 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

беш" 

 Имот № 044040/четиридесет и четири хиляди 

и четиридесет/, м."Баковтребеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

8.60 /осем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ОСМА 

Площ -  1,004/един декар и четири кв.м./ дка 

532 532 

28.12.

2006 

532 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

беш" 

 Имот № 044053/четиридесет и четири хиляди 

петдесет и три/, м."Баковтребеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  5,267/пет декара и двеста шестдесет и 

седем кв.м./ дка 

45,00 

/четиридесе

т и пет лева 

и нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 

533 533 

28.12.

2006 

533 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

беш" 

 Имот № 044060/четиридесет и четири хиляди 

и шестдесет/, м."Баковтребеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,835/един декар и осемстотин 

тридесет и пет кв.м./ дка 

8.70 /осем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

534 534 

28.12.

2006 

534 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

беш" 

 Имот № 044061/четиридесет и четири хиляди 

и шестдесет един/, м."Баковтребеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,978/два декара и деветстотин 

седемдесет и осем  кв.м./ дка 

14.10 

/четиринаде

сет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

535 535 

28.12.

2006 

535 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

 Имот № 044064/четиридесет и четири хиляди 

и шестдесет и четири/, м."Баковтребеш", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

14.10 

/четиринаде

сет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



беш" Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  1,651/един декар и шестстотин 

петдесет и един кв.м./ дка 

536 536 

28.12.

2006 

536 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баковтре

беш" 

 Имот № 044069/четиридесет и четири хиляди 

и шестдесет и девет/, м."Баковтребеш", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0,368/нула декара триста шестдесет и 

осем кв.м./ дка 

14.70 

/четиринаде

сет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

537 537 

28.12.

2006 

537 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

 Имот № 044075/четиридесет и четири хиляди 

седемдесет и пет/, м."Чукара", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0.500 /нула декара и петстотин  кв.м./ 

дка 

28.50 

/двадесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

538 538 

28.12.

2006 

538 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

 Имот № 044077/четиридесет и четири хиляди 

седемдесет и седем/, м."Чукара", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0.279 /нула декара и двеста 

седемдесет и девет  кв.м./ дка 

11.10 / 

единадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

539 539 

28.12.

539 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 044081/четиридесет и четири хиляди 

осемдесет и едно/, м."Чукара", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

2,80 / два 

лева и 

осемдесет 

     



2006 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0.298 /нула декара и двеста 

деветдесет и осем  кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

 

540 540 

28.12.

2006 

540 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

 Имот № 044089/четиридесет и четири хиляди 

осемдесет и девет/, м."Чукара", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  1,364 /един декар и триста шестдесет 

и четири  кв.м./ дка 

11,70 / 

единадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

541 541 

28.12.

2006 

541 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 044095/четиридесет и четири хиляди 

деветдесет и пет/, м."Поленките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0.894 /нула декара и осемстотин 

деветдесет и четири  кв.м./ дка 

35,70 / 

тридесет и 

пет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

542 542 

28.12.

2006 

542 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 044098/четиридесет и четири хиляди 

деветдесет и осем/, м."Поленките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  3.363 /три декара и триста шестдесет 

и три  кв.м./ дка 

148.30 / сто 

четиридесет 

и осем лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



543 543 

28.12.

2006 

543 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."До 

къщата" 

 Имот № 044100/четиридесет и четири хиляди 

и сто/, м."До къщата", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  3.115 /три декара и сто и петнадесет 

кв.м./ дка 

137.40 /сто 

тридесет и 

седем лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

     1.Върху имота има 

следните ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

544 544 

28.12.

2006 

544 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."До 

къщата" 

 Имот № 044101/четиридесет и четири хиляди 

сто и едно/, м."До къщата", землище с.Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  1.827 /един декар и осемстотин  

двадесет и седем кв.м./ дка 

72.90 

/седемдесет 

и два лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

     1.Върху имота има 

следните ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

545 545 

28.12.

2006 

545 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."До 

къщата" 

 Имот № 044104/четиридесет и четири хиляди 

сто и четири/, м."До къщата", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Гора в зем. земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  2.025 /два декара и двадесет и пет 

кв.м./ дка 

80.80 

/осемдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

     1.Върху имота има 

следните ограничения: 

98  Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

546 546 

28.12.

2006 

546 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."До 

къщата" 

 Имот № 044105/четиридесет и четири хиляди 

сто и пет/, м."До къщата", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  2.123 /два декара и сто двадесет и три 

кв.м./ дка 

18.20 

/осемнадесе

т лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



547 547 

28.12.

2006 

547 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Долно 

кория" 

 Имот № 044106/четиридесет и четири хиляди 

сто и шест/, м."Долна кория", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА  В  

ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.144/нула декара и сто четиридесет и 

четири кв.м./ дка 

5.70 /пет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

  98  Да се използва 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

548 548 

28.12.

2006 

548 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Пожарак

а" 

 Имот № 044107/четиридесет и четири хиляди 

сто и седем/, м."Пожарака", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  3.899/три декара и осемстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

33.30 

/тридесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

549 549 

28.12.

2006 

549 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Юрта-

с.Драг." 

 Имот № 044108/четиридесет и четири хиляди 

сто и осем/, м."Юрта-с.Драг.", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.311/един декар и триста и 

единадесет кв.м./ дка 

6.20 /шест 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

550 550 

28.12.

2006 

550 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Поленки

те" 

 Имот № 044111/четиридесет и четири хиляди 

сто и единадесет/, м."Поленките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  с  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

201.80 

/двеста и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ОСМА 

Площ -  4.576/четири декара и петстотин 

седемдесет и шест кв.м./ дка 

551 551 

28.12.

2006 

551 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045002/четиридесет и пет хиляди и 

две/, м."Горна ливада", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.756/нула декара и седемстотин 

петдесет и шест кв.м./ дка 

3.60 /три 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

552 552 

28.12.

2006 

552 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045006/четиридесет и пет хиляди и 

шест/, м."Горна ливада", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.497/нула декара и четиристотин 

деветдесет и седем кв.м./ дка 

2.40 /два 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

553 553 

28.12.

2006 

553 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045007/четиридесет и пет хиляди и 

седем/, м."Горна ливада", землище с.Жълтеш 

с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.200/нула декара и двеста кв.м./ дка 

0.90 /нула 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

554 554 

28.12.

2006 

554 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045014/четиридесет и пет хиляди и 

четиринадесет/, м."Горна ливада", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

3.30 /три 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ДЕВЕТА 

Площ -  0.699/нула декара и шестстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка 

555 555 

28.12.

2006 

555 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045027/четиридесет и пет хиляди 

двадесет и седем/, м."Горна ливада", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.665/нула декара и шестстотин 

шестдесет и пет кв.м./ дка 

3.20 /три 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

556 556 

28.12.

2006 

556 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Старпол

угар" 

 Имот № 045032/четиридесет и пет хиляди 

тридесет и две/, м."Старполугар", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.863/нула декара и осемстотин 

шестдесет и три кв.м./ дка 

4.10 /четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

557 557 

28.12.

2006 

557 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Старпол

угар" 

 Имот № 045038/четиридесет и пет хиляди 

тридесет и осем/, м."Старполугар", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.853/нула декара и осемстотин 

петдесет и три кв.м./ дка 

4.10 /четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

558 558 

28.12.

2006 

558 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 045039/четиридесет и пет хиляди 

тридесет и девет/, м."Старполугар", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

14.20 

/четиринаде

сет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 



м."Старпол

угар" 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.991/два декара и деветстотин 

деветдесет и един кв.м./ дка 

лева. 

559 559 

28.12.

2006 

559 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кашенск

и дол" 

 Имот № 045042/четиридесет и пет хиляди 

четиридесет и две/, м."Кашенски дол", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3.900/три декара и деветстотин кв.м./ 

дка 

18.50 

/осемнадесе

т лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

560 560 

28.12.

2006 

560 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Горна 

ливада" 

 Имот № 045055/четиридесет и пет хиляди 

петдесет и пет/, м."Горна ливада", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  3.934/три декара и деветстотин 

тридесет и четири кв.м./ дка 

20.70 

/двадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

561 561 

28.12.

2006 

561 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ябълкит

е" 

 Имот № 046008/четиридесет и шест хиляди и 

осем/, м."Ябълките", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.284/нула декара и двеста осемдесет 

и четири кв.м./ дка 

4.00 /четири/ 

лева. 

     

 

562 562 

28.12.

562 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

 Имот № 046022/четиридесет и шест хиляди 

двадесет и две/, м."Ябълките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

5.30 /пет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

 



2006 землище 

с.Жълтеш, 

м."Ябълкит

е" 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.369/нула декара и триста шестдесет 

и девет кв.м./ дка 

лева. 

563 563 

28.12.

2006 

563 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ябълкит

е" 

 Имот № 046027/четиридесет и шест хиляди 

двадесет и седем/, м."Ябълките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.254/нула декара и двеста петдесет и 

четири кв.м./ дка 

5.30 /пет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

564 564 

29.12.

2006 

564 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ябълкит

е" 

 Имот № 046031/четиридесет и шест хиляди 

тридесет и едно/, м."Ябълките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.126/нула декара и сто двадесет и 

шест кв.м./ дка 

1.80 /един 

лев и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

565 565 

29.12.

2006 

565 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Градинки

те" 

 Имот № 046038/четиридесет и шест хиляди 

тридесет и осем/, м."Градинките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.252/нула декара и двеста петдесет и 

два кв.м./ дка 

1.80 /един 

лев и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



566 566 

29.12.

2006 

566 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Градинки

те" 

 Имот № 046040/четиридесет и шест хиляди и 

четиридесет/, м."Градинките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.510/нула декара и петстотин десет 

кв.м./ дка 

11.10 

/единадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

567 567 

29.12.

2006 

567 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Градинки

те" 

 Имот № 046041/четиридесет и шест хиляди  

четиридесет и едно/, м."Градинките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.427/нула декара и четиристотин 

двадесет и седем кв.м./ дка 

10.30 /десет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

568 568 

29.12.

2006 

568 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046050/четиридесет и шест хиляди и 

петдесет/, м."Люта", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  1.893/един декар  осемстотин 

деветдесет и три кв.м./ дка 

9.00 /девет/ 

лева. 

     

 

569 569 

29.12.

2006 

569 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046054/четиридесет и шест хиляди и 

петдесет и четири/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

9.50 /девет 

вева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  2.001/ два декара   и един кв.м./ дка 

570 570 

29.12.

2006 

570 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046062/четиридесет и шест хиляди и 

шестдесет и две/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  6.459/ шест декара   и четиристотин 

петдесет и девет кв.м./ дка 

159.50 /сто 

петдесет и 

девет лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

571 571 

29.12.

2006 

571 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046063/четиридесет и шест хиляди и 

шестдесет и три/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.271/ два декара   и двеста 

седемдесет и един кв.м./ дка 

10.80 /десет  

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

572 572 

29.12.

2006 

572 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046069/четиридесет и шест хиляди и 

шестдесет и девет/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  6.468/ шест декара   и четиристотин 

шестдесет и осем кв.м./ дка 

159.80 /сто 

петдесет и 

девет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

573 573 

29.12.

2006 

573 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046070/четиридесет и шест хиляди и 

седемдесет/, м."Люта", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

16.20 

/шестнадесе

т лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ДЕВЕТА 

Площ -  3.411/ три декара   и четиристотин и 

единадесет кв.м./ дка 

574 574 

29.12.

2006 

574 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,  

с.Борики, 

кв.4 

1. Урегулиран поземлен имот VІ-45/ шести - 

четиридесет и пет/ - обслужващи дейности,  от 

кв. 4 /четири/по действащия устройствен план 

на с. Борики, общ.Габрово, застроен 

Площ  -    3 560 /три хиляди петстотин и 

шестдесет / кв.м. 

2. Масивна сграда, построена през 1920 г., 

състояща се от: сутерен със ЗП - 277.90 кв. м. 

и етаж със ЗП - 310.60 кв.м. 

 1. за УПИ    

- 3 869.00  

лева. 

 2. за сграда 

- 6 134.00 

лева 

     

 

575 575 

29.12.

2006 

575 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул."Филип 

Тотьо" № 6 

1. Поземлен имот 3 397 /три хиляди триста 

деветдесет и седем/  от кв. 150"А" /сто и 

петдесет "А"/ по предходния план на 

гр.Габрово - ЦГЧ- изток, застроен 

Площ  -   506 /петстотин и шест/ кв.м. 

2. Двуетажна жилищна сграда, построена през 

1956/хиляда деветстотин петдесет и шест/ 

год.,  със ЗП - 81.50/осемдесет и един и 0.50/ 

кв.м. 

 1. за УПИ    

-  4 857.60 

лева. 

 2. за сграда 

- 12 838.30 

лева 

    Със З-д № 2390.17.10.2007 г. 

е отписана жилищната 

сграда. 

1. Съгласно чл.39, ал.5 от 

ППЗОС имотът епреминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

576 576 

18.01.

2007 

576 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул."Опълче

нска" № 23 

1. Поземлен имот 3 490"а" /три хиляди 

четиристотин и деветдесет "а"/  от кв. 127 /сто 

и петдесет "А"/ по предходния план на 

гр.Габрово - 40/четиридесет/ част, застроен 

Площ  -   47.00 /четиридесет и седем/ кв.м. 

2. Паянтова жилищна сграда на два етажа, 

построена през 1923/хиляда деветстотин 

двадесет и три/ год.,  със ЗП - 

47.00/четиридесет и седем/ кв.м. 

 1. за  земя    

-  4 419.90 

лева. 

 2. за сграда 

-        79.00 

лева 

    Със З-д № 760/16.04.2007 

год. е отписана жилищната 

сграда.  

Със З-д № 1948/09.09.2009 г. 

е отписан поземления имот 

1. Съгласно чл.39, ал.5 от 

ППЗОС имотът епреминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

577 577 

19.01.

2007 

577 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046073/четиридесет и шест хиляди 

седемдесет и три/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

39.60 

/тридесет и 

девет  лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  11.603/единадесет декара и 

шестстотин и три кв.м./ дка 

578 578 

19.01.

2007 

578 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046075/четиридесет и шест хиляди 

седемдесет и пет/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  С  

ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.954/два декара и деветстотин 

петдесет и четири кв.м./ дка 

73.00 

/седемдесет 

и три/  лева. 

     

 

579 579 

19.01.

2007 

579 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046079/четиридесет и шест хиляди 

седемдесет и девет/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.513/нула декара и петстотин  и 

тринадесет кв.м./ дка 

2.40 /два 

лева и 

четиридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

580 580 

19.01.

2007 

580 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Люта" 

 Имот № 046081/четиридесет и шест хиляди 

осемдесет и едно/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  9.484/девет декара и четиристотин 

осемдесет и четири кв.м./ дка 

45.00 

/четиридесе

т и пет/  

лева. 

     

 

581 581 

19.01.

2007 

581 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 046082/четиридесет и шест хиляди 

осемдесет и две/, м."Люта", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ  С  

66.50 

/шистдесет и 

шест лева и 

петдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 



м."Люта" ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  2.691/два декара и шестстотин 

деветдесет и един кв.м./ дка 

582 582 

19.01.

2007 

582 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.копа

к" 

 Имот № 046083/четиридесет и шест хиляди 

осемдесет и три/, м."Рад.копак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  7.491/седем декара и четиристотин 

деветдесет и един кв.м./ дка 

35.60 

/тридесет и 

пет лева и 

шестдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

583 583 

19.01.

2007 

583 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.копа

к" 

 Имот № 046084/четиридесет и шест хиляди 

осемдесет и три/, м."Рад.копак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  0.700/нула декара и седемстотин кв.м./ 

дка 

3.30 /три 

лева и 

тридесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

584 584 

19.01.

2007 

584 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Рад.копа

к" 

 Имот № 046088/четиридесет и шест хиляди 

осемдесет и осем/, м."Рад.копак", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА 

Площ -  5.436/пет декара и четиристотин 

тридесет и шест кв.м./ дка 

25.80 

/двадесет и 

пет лева и 

осемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

 

585 585 

19.01.

585 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 047001/четиридесет и седем хиляди и 

едно/, м."Прокора", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

6.30 /шест 

лева и 

тридесет 

     



2007 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Прокора" 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.731/нула декара и осемстотин 

тридесет и един кв.м./ дка 

стотинки/  

лева. 

 

586 586 

19.01.

2007 

586 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Прокора" 

 Имот № 047005/четиридесет и седем хиляди и 

пет/, м."Прокора", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.600/нула декара и шестстотин кв.м./ 

дка 

23.90 

/двадесет и 

три лева и 

деветдесет 

стотинки/  

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

       98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

587 587 

19.01.

2007 

587 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Прокора" 

 Имот № 047006/четиридесет и седем хиляди и 

шест/, м."Прокора", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.763/нула декара и седемстотин 

шестдесет и три кв.м./ дка 

30.46 

/тридесет 

лева и 

четиридесет 

и шест 

стотинки/  

лева. 

     

  1.  Върху имота има 

следните ограничения: 

    98  Да се използува 

съгласно закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

588 588 

19.01.

2007 

588 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Стубела" 

 Имот № 047030/четиридесет и седем хиляди и 

тридесет/, м."Стубела", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.523/два декара и петстотин двадесет 

100.70 /сто 

лева и 

седемдесет 

стотинки/  

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



и три кв.м./ дка 

589 589 

19.01.

2007 

589 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Стубела" 

 Имот № 047031/четиридесет и седем хиляди 

тридесет и едно/, м."Стубела", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.416/нула декара и четиристотин и 

шестнадесет кв.м./ дка 

16.60 

/шестнадесе

т лева и 

шестдесет 

стотинки/  

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

590 590 

19.01.

2007 

590 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

 Имот № 047037/четиридесет и седем хиляди 

тридесет и седем/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.301/нула декара и триста и един 

кв.м./ дка 

12.00 

/дванадесет/  

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

591 591 

19.01.

2007 

591 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

 Имот № 047038/четиридесет и седем хиляди 

тридесет и седем/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.301/нула декара и триста и един 

кв.м./ дка 

12.00 

/дванадесет/  

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

592 592 

19.01.

2007 

592 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

 Имот № 047045/четиридесет и седем хиляди 

четиридесет и пет/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

56.70 

/петдесет и 

шест лева и 

седемдесет 

стотинки/  

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 



м."Копаците

" 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.421/един декар и четиристотин 

дводисет и един кв.м./ дка 

лева. съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

593 593 

19.01.

2007 

593 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

 Имот № 047049/четиридесет и седем хиляди 

четиридесет и девет/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  0.902/нула декара и деветстотин два 

кв.м./ дка 

36.00 

/тридесет и 

шест/ лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

594 594 

22.01.

2007 

594 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

 Имот № 047058/четиридесет и седем хиляди 

петдесет и осем/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  1.080/един декар и осемдесет кв.м./ 

дка 

43.50 

/четиридесе

т и три лева 

и петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

595 595 

22.01.

2007 

595 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Копаците

" 

 Имот № 047062/четиридесет и седем хиляди 

шестдесет и две/, м."Копаците", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

ОСМА 

Площ -  2.707/два декара и седемстотин и 

108.00 /сто и 

осем/ лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



седем кв.м./ дка 

596 596 

22.01.

2007 

596 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Овчар" 

 Имот № 047078/четиридесет и седем хиляди 

седемдесет и осем/, м."Овчар", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  2.461/два декара и четиристотин 

шестдесет и един кв.м./ дка 

4.70 /четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

597 597 

22.01.

2007 

597 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048001/четиридесет и осем хиляди и 

едно/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  1.240/един декар и двеста и 

четиридесет кв.м./ дка 

5.90 /пет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

598 598 

22.01.

2007 

598 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048002/четиридесет и осем хиляди и 

две/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  0.278/нула декара и двеста 

седемдесет и осем кв.м./ дка 

1.30 /един 

лев и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

599 599 

22.01.

2007 

599 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048003/четиридесет и осем хиляди и 

три/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  2.622/два декара и шестстотин 

12.50 

/дванадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



двадесет и два кв.м./ дка 

600 600 

22.01.

2007 

600 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048004/четиридесет и осем хиляди и 

четири/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, МЕРА 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕСЕТА 

Площ -  3.519/три декара и петстотин 

деветнадесет кв.м./ дка 

16.70 

/шестнадесе

т лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

601 601 

22.01.

2007 

601 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048005/четиридесет и осем хиляди  и 

пет/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 

29547/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0.677/нула декара и шестстотин 

седемдесет и седем кв.м./ дка 

3.20 /три 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

602 602 

22.01.

2007 

602 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048012/четиридесет и осем хиляди  и 

дванадесет/, м."Дряна", землище с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.407/три декара и четиристотин и 

седем кв.м./ дка 

13.60 

/тринадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

603 603 

22.01.

2007 

603 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Дряна" 

 Имот № 048022/четиридесет и осем хиляди 

двадесет и две/, м."Дряна", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

36.60 

/тридесет и 

шест лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

  1. Върху имота има 

следните ограничения: 

      98  Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



Площ -  5,090/пет декара и деветдесет кв.м./ 

дка 

604 604 

22.01.

2007 

604 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048023/четиридесет и осем хиляди 

двадесет и три/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  5,255/ пет декара и двеста петдесет и  

пет  кв.м./ дка 

8.40 / осем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

605 605 

22.01.

2007 

605 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048029/четиридесет и осем хиляди  и 

двадесет и девет/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.398/нула декара и триста деветдесет 

и осем кв.м./ дка 

3.40 /три 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

606 606 

22.01.

2007 

606 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048033/четиридесет и осем хиляди  и 

тридесет и три/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4.229/четири декара и двеста двадесет 

и девет кв.м./ дка 

36.20 

/тридесет и 

шест лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

607 607 

22.01.

2007 

607 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048035/четиридесет и осем хиляди  и 

тридесет и пет/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

 

10.30 /десет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използува съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 



Начин на трайно ползване - Гора в зем.земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,203/един декар и двеста и три кв.м./ 

дка 

му. 

608 608 

22.01.

2007 

608 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048042/четиридесет и осем хиляди  и 

четиридесет и две/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Гора в зем.земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0,895/нула декара и осемстотин 

деветдесет и пет кв.м./ дка 

6.40 /шест 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   1.Върху имота има 

следните ограничения: 

98 Да се използува съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

609 609 

22.01.

2007 

609 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Жълтеш" 

 Имот № 048048/четиридесет и осем хиляди  и  

четиридесет и осем/, м."Жълтеш", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.873/три декара и осемстотин 

седемдесет и три кв.м./ дка 

6.20 /  шест 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

610 610 

22.01.

2007 

610 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баб.Гани

но" 

 Имот № 048049/четиридесет и осем хиляди  и 

четиридесет  и девет/, м."Баб.Ганино", 

землище с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет 

и девет хиляди петстотин четиридесет и 

седем/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1.084/ един декар и осемдесет и 

четири кв.м./ дка 

1.70 /един 

лев и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

611 611 

22.01.

611 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 048053/четиридесет и осем хиляди  и  

петдесет и три/, м."Баб.Ганино", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

1.20 /  един 

лев и 

двадесет 

     



2007 Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баб.Гани

но" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.764/нула декара и седемстотин 

шестдесет и четири кв.м./ дка 

стотинки/ 

лева. 

 

612 612 

22.01.

2007 

612 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баб.Гани

но" 

 Имот № 048054/четиридесет и осем хиляди  и  

петдесет и четири/, м."Баб.Ганино", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.440/ три декара  четиристотин и 

четиридесет кв.м./ дка 

5.50 /  пет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

613 613 

22.01.

2007 

613 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баб.Гани

но" 

 Имот № 048055/четиридесет и осем хиляди  и  

петдесет и пет/, м."Баб.Ганино", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.330/ нула декара  триста и тридесет 

кв.м./ дка 

0.50 / 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

614 614 

22.01.

2007 

614 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Баб.Гани

но" 

 Имот № 048065/четиридесет и осем хиляди  и  

шестдесет и пет/, м."Баб.Ганино", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  11.038/ единадесет декара и тридесет 

и осем кв.м./ дка 

17.70 / 

седемнадес

ет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



615 615 

22.01.

2007 

615 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048066/четиридесет и осем хиляди  и  

шестдесет и шест/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.584/ нула декара и  петстотин 

осемдесет и четири кв.м./ дка 

0.90 

/деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

616 616 

22.01.

2007 

616 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048068/четиридесет и осем хиляди  и  

шестдесет и осем/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1.391/ един декар  триста  деветдесет 

и един кв.м./ дка 

2.20 /два 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

617 617 

22.01.

2007 

617 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048069/четиридесет и осем хиляди  и  

шестдесет и девет/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Гора в зем.земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.483/нула декара  четиристотин  

осемдесет и три кв.м./ дка 

3.50 /три 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

   98 Да се използва 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

618 618 

22.01.

2007 

618 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048070/четиридесет и осем хиляди  и  

седемдесет/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Гора в зем.земи 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

7.80 /седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

   98 Да се използва 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



Площ -  1.077/един декар и  седемдесет и 

седем кв.м./ дка 

619 619 

22.01.

2007 

619 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048073/четиридесет и осем хиляди  и  

седемдесет и три/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.422/нула декара и  двадесет и два 

кв.м./ дка 

0.70 

/седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

620 620 

22.01.

2007 

620 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Кръстове

ц" 

 Имот № 048074/четиридесет и осем хиляди  и  

седемдесет и четири/, м."Кръстовец", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4.380/четири декара триста и 

осемдесет кв.м./ дка 

7.00 /седем 

лева/ лева. 

    З-д № 1120/12.06.2008 г. 

 

621 621 

26.01.

2007 

621 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Гатевското" 

 Имот № 022109/двадесет и две хиляди сто и 

девет/, м."Гатевското", землище с. Гъбене с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  хиляди двеста и  

петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   ИЗОСТАВ. ТР. 

НАС. 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДЕВЕТА (20.495); ПЕТА ( 5.363 )  

Площ -  25.858/двадесет и пет  декара и 

осемстотин петдесет и осем кв.м./ дка 

1117.60 лв. 

/хиляда сто 

и 

седемнадес

ет лева и  

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

622 622 

26.01.

2007 

622 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Кордел" 

 Имот № 057079/петдесет и седем хиляди и 

седемдесет и девет/, м."Кордел", землище с. 

Гъбене с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  хиляди 

двеста и  петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия - 

104.00  / сто 

и четири/ 

лева. 

     

 



ШЕСТА;  

Площ -  2.408/два  декара и четиристотин и 

осем кв.м./ дка 

623 623 

26.01.

2007 

623 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069192/шестдесет и девет хиляди сто  

деветдесет и две/, м."Марков копак", землище 

с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  

хиляди двеста и  петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия - 

ШЕСТА;  

Площ - 4.714/четири  декара и седемстотин и 

четиринадесет кв.м./ дка 

241.80 лв.  

/двеста 

четиридесет 

и един лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

     

 

624 624 

26.01.

2007 

624 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069200/шестдесет и девет хиляди  и 

двеста/, м."Марков копак", землище с. Гъбене с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  хиляди двеста и  

петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия: 

СЕДМА(50.009)   ШЕСТА (3.175);  

Площ - 53.184/петдесет и три хиляди декара  и  

сто осемдесет и четири кв.м./ дка 

1730.70 лв.  

/хиляда 

седемстотин 

и тридесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

625 625 

26.01.

2007 

625 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069201/шестдесет и девет хиляди  и 

двеста  и едно/, м."Марков копак", землище с. 

Гъбене с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  хиляди 

двеста и  петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия:  

ШЕСТА   

Площ - 19.797/деветнадесет   декара  и  

седемстотин деветдесет и седем кв.м./ дка 

1015.60 лв.  

/хиляда  и 

петнадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 

626 626 

26.01.

2007 

626 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069202/шестдесет и девет хиляди  и 

двеста  и две/, м."Марков копак", землище с. 

Гъбене с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет  хиляди 

двеста и  петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия:  

22.30 лв.  

/двадесет и 

два лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

 



ШЕСТА   

Площ - 0.435/ нула   декара  и  четиристотин 

тридесет и пет кв.м./ дка 

627 627 

26.01.

2007 

627 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069213/шестдесет и девет хиляди  и 

двеста  и тринадесет/, м."Марков копак", 

землище с. Гъбене с ЕКАТТЕ 

18215/осемнадесет  хиляди двеста и  

петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия:  

ШЕСТА(33.515)  ЧЕТВЪРТА  ( 1.610)   

Площ - 35.125/тридесет и пет   декара  и   сто 

двадесет и пет кв.м./ дка 

1850.80 лв.  / 

хиляда 

осемстотин 

и петдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 

628 628 

26.01.

2007 

628 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гъбене, м." 

Марков 

копак" 

 Имот № 069214/шестдесет и девет хиляди  и 

двеста  и четиринадесет/, м."Марков копак", 

землище с. Гъбене с ЕКАТТЕ 

18215/осемнадесет  хиляди двеста и  

петнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -   НИВА; 

Категория на земята при неполивни условия:  

ШЕСТА(0.013)  ЧЕТВЪРТА  ( 0.345)   

Площ - 0.359/нула   декара  и    триста  

петдесет и девет кв.м./ дка 

29.00   / 

дватдесет и 

девет /лева. 

     

 

629 629 

26.02.

2007 

629 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - 5 

част, кв. 5 - 

СИЗ, 

Поземлен имот 57"а" /петдесет и седем"а"/  от 

кв. 5 / пет/ по  плана  на СИЗ,  гр.Габрово -  5/ 

пета/ част, с площ  от 7 471/седем хиляди 

четиристотин седемдесет и един/ кв.м., 

незастроен. 

31 588.90 лв      З-д № 1822/01.09.2010 г. 

 

630 630 

26.02.

2007 

630 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Костенковц

и - кметство 

с. 

Лесичарка, 

Масивна сграда на един етаж/автоспирка/, 

покрита с бетонова плоча, построена 

през 1968 год.. състояща се от: 

- помещение, със ЗП  8.70 кв.м./ осем цяло и  

седемдесет стотни кв.м./; 

- навес, със ЗП 14.70 кв.м./ четиринадесет 

цяло и седемдесет стотни кв.м./ 

 

288.60 лв / 

двеста 

осемдесет и 

осем  лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 



631 631 

26.02.

2007 

631 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

103, ул." 

Шейново" 

№ 4 

1. Урегулиран поземлен имот ХVІІ-

225/седемнадесет римско - двеста двадесет и 

пет/ от кв.103 / сто и три/ по действащия  

устройствен план на  гр.Габрово - ІІ етап, І 

част, с площ  от 248/двеста четиридесет и 

осем/ кв.м., незастроен. 

635.70 лв./ 

шестстотин 

тридесет и 

пет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

    № 717/05.04.2007 год. 

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

632 632 

26.02.

2007 

632 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - 

24 част, кв. 

8 

"Стефановц

и" 

 Урегулиран поземлен имот  І /първи/- за 

жилищно строителство от кв. 8 / осми/ по  

плана  на  гр.Габрово - 24/ двадесет и 

четвърта/ част, с площ  от 965/деветстотин 

шестдесет и пет/ кв.м., незастроен. 

 

4 981.30 лв  

     

 

633 633 

26.02.

2007 

633 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - 

24 част, кв. 

8 

"Стефановц

и" 

 Урегулиран поземлен имот  ІІ /първи/- за 

жилищно строителство от кв. 8 / осми/ по  

плана  на  гр.Габрово - 24/ двадесет и 

четвърта/ част, с площ  от 995/деветстотин 

деветдесет и пет/ кв.м., незастроен. 

 

4 981.30 лв  

    № 1440/03.07.2007 год. 

 

634 634 

26.02.

2007 

634 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - 

21 част, кв. 

13 

 Урегулиран поземлен имот  ХХІV /двадесет и 

четвърти/- за произвд. и обсл.дейности от кв. 

13 /тринадесети/ по  плана  на  гр.Габрово - 21/ 

двадесет и първа/ част, с площ  от 

512/петстотин и дванадесет / кв.м., 

незастроен. 

 

2 378.60 лв  

     

 

635 635 

26.02.

2007 

635 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово - ІІІ 

етап, І част, 

кв. 188 

 Урегулиран поземлен имот ІХ-38 /девет 

римско  - тридесет и осем/ от кв. 188 / сто 

осемдесет и осем/  по  плана  на  гр.Габрово -  

ІІІ/трети/ етап, І /първа/ част, с площ  от 1 638/ 

хиляда  шестстотин тридесет и осем / кв.м., 

незастроен. 

 

9 552.80 лв  

     

 

636 636 

26.02.

2007 

636 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

78 - І етап, 

V част, 

1. Урегулиран поземлен имот І / първи/- за 

обществено жил. строителство от кв.78 / 

седемдесет и осми/ по действащия  

устройствен план на  гр.Габрово - І/първи/ 

етап, V/пета/ част, с площ  от   2172/две 

хиляди сто седемдесет и два/ кв.м. 

18 679.20 

лв./ 

осемнадесет 

хиляди 

шестстотин 

седемдесет 

и девет лева 

 Учредено 

право на 

строеж чрез 

публичен търг 

с явно 

надаване на 

„ДИРЕНА” 

   

 Върху част от УПИ е  

построен жилищен блок. 



бул." 

Могильов" - 

ул."Елха". 

и двадесет 

стотинки/ 

ООД  

637 637 

26.02.

2007 

637 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

78 - І етап, 

ІV част, ул." 

Елха" 

1. Урегулиран поземлен имот VІ/ шести/- за 

жилищно строителство от кв.78 / седемдесет и 

осми/ по действащия  устройствен план на  

гр.Габрово - І/първи/ етап, ІV/четвърта/ част, с 

площ  от 673/шестстотин  седемдесет и три/ 

кв.м. 

5 787.80 лв./ 

пет хиляди 

седемстотин 

осемдесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

     

1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

638 638 

26.03.

2007 

638 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

10 - 12 

част,"Бойка

-Златари" 

 Поземлен имот 269"а"/ двеста шестдесет и 

девет"а"/ от кв.10/ десети/ по действащия   

устройствен план на  гр.Габрово - 

12/дванадесета/ част, с площ  от 5 712/пет 

хиляди седемстотин  и  дванадесет/ кв.м., 

незастроен 

29 485.30       

   Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

639 639 

26.03.

2007 

639 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

10а 

"Радичевец

"- 45  част, 

ул." 

Климент 

Охридски" 

1. Урегулиран поземлен имот VІ/ шести/ от 

кв.10"а" /десет "а"/ по действащия  устройствен 

план на кв.Радичевец, гр.Габрово - 

45/четиридесет и пета/ част, с площ  от 

695/шестстотин  деветдесет и пет/ кв.м., 

незастроен 

 6 556.60 лв./      №  2240/02.10.2007 год. 

  Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

640 640 

26.03.

2007 

640 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

241-ІІІ етап, 

ІІ част, 

ул."Отец 

Паисий" № 

11 

1. Урегулиран поземлен имот ХІІІ-

164/тринадесет римско - сто шестдесет и 

четири/ от кв.241 /двеста четиридесет първи/ 

по действащия  устройствен план на, 

гр.Габрово -  ІІІ/трети/ етап, ІІ/втора/ част, с 

площ  от 121/сто  двадесет и един/ кв.м. 

2. Двуетажна масивна жилищна сграда, 

застроена върху 110 кв.м., построена през 

1930 г., състояща се от: 

- Сутерен, със ЗП 79.80 кв.м.; 

- Магазинна част, находяща се на първи етаж, 

със ЗП 40.80 кв.м.; 

- Жилищна част на първи етаж, целият втори 

жилищен етаж с една тераса и тавански стаи в 

подпокривното пространство  - обща РЗП 

на земята: 

528.50 лв 

на 

магазинната 

част:  

7 873.10 

на 

жилищната 

част:                

27 776.40 лв 

    № 1611.25.07.2007 год. 

 . 



198.30 кв.м. 

641 641 

26.03.

2007 

641 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово, 

м."Цоневци

-Градище" 

Имот № 071062/седемдесет и една хиляди и 

шестдесет и две/, м."Цоневци-Градище", 

землище гр. Габрово с ЕКАТТЕ 

14218/четиринадесет хиляди двеста и  

осемнадесет /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Овощна градина; 

Категория на земята при неполивни условия - 

шеста; 

Площ -  3.604 дка/три декара и шестстотин и 

четири кв.м./ 

441.50 / 

четиристоти

н 

четиридесет 

и един лева 

и петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

642 642 

26.03.

2007 

642 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Ливадкит

е" 

 Имот № 037053/тридесет и седем хиляди и 

петдесет и три/, м."Ливадките", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  5.226 дка/пет декара и двеста 

двадесет и шест кв.м./ 

24.80 

/двадесет и 

четири лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

643 643 

26.03.

2007 

643 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Пожарак

а" 

 Имот № 043055/четиридесет и три хиляди и 

петдесет и  пет/, м."Пожарака", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  0.301 дка/нула декара и триста и един 

кв.м./ 

2.60 /два 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

644 644 

26.03.

2007 

644 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш, 

м."Чукара" 

 Имот № 044085/четиридесет и четири хиляди 

и осемдесет и  пет/, м."Чукара", землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия - 

13.60 

/тринадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Осма 

Площ -  1.596 дка/един декар и петстотин 

деветдесет и шест кв.м./ 

645 645 

16.04.

2007 

645 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

Кряковци, 

кв.10, УПИ 

І. 

1. Магазин за хранителни стоки, сграда 

сглобяема с плосък покрив, построена през 

2006 г. в УПИ І от кв.10 по плана на 

кв.Кряковци, гр.Габрово,  

 -   Застроена площ  -  28.80 кв.м.; 

3 633.70 лв      1. УПИ І от кв.10 по плана на 

кв.Кряковци, гр.Габрово е 

актуван с АОС № 212 от 

20.09.2006 г. 

 2. Съгласно Фактура от 

28.12.2006 г. стойността на 

обекта е 14 600 лв. без ДДС. 

646 646 

19.04.

2007 

646 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,с.П

оповци,кв. 

15 

1. Урегулиран поземлен имот І-105/едно 

римско - сто и пет/ - за обществено 

обслужване от кв.15 /петнадесети/ по 

действащия план на с.Поповци, общ.Габрово, 

с площ  от 2 550/две хиляди петстотин и 

петдесет/ кв.м. 

2. Масивна сграда, построена през 

1935/хиляда деветстотин тридесет и пета/ год., 

състояща се от: 

- Приземен етаж със ЗП 134.00 кв.м.; 

- Етаж със ЗП 192.60 кв.м. 

- на земята: 

3 410.90 лв 

- на 

сградата: 3 

254.90 лв 

    № 2264/04.10.2007 год. 

 

647 647 

19.04.

2007 

647 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,с.П

оповци,кв. 

15 

 Урегулиран поземлен имот ІІІ/трети/- за 

обществено обслужване от кв.15 /петнадесети/ 

по действащия план на с.Поповци, 

общ.Габрово, с площ  от 1 000/хиляда/ кв.м., 

незастроен 

1 531.20       

 

648 648 

19.04.

2007 

648 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,с.Я

нковци, 

 Масивна сграда на един етаж/автоспирка/, 

построена през 1969/хиляда деветстотин 

шестдесет и девета/ год., състояща се от: 

- Помещение  със ЗП 9.60/девет цяло и 0.60/ 

кв.м.; 

- Навес със ЗП 12.60/дванадесет цяло и 0.60/ 

кв.м. 

266.90 лв      

 

649 649 

19.04.

2007 

649 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

46, 

ул.Свищовс

1. Урегулиран поземлен имот І/едно римско/ - 

за обществено, жилищно строителство от 

кв.46 /четиридесет и шест/ по действащия 

устройствен план на гр.Габрово, с площ  от 30 

957/тридесет хиляди деветстотин петдесет и 

седем/ кв.м., застроен. 

464 

355.00/четир

истотин 

шестдесет и 

четири 

хиляди 

триста 

С договор № 

410-ОССД-

11 от 

07.09.2011 г. 

учредено 

безвъзмездн

    

 1. В имота има построени 

жил.блокове, гаражи, 

трофопостове. 



ка петдесет и 

пет/ лева 

о право на 

ползване 

върху ПИ 

14218.501.10

69 с площ 

1853 кв.м., 

за 

изграждане 

на открита 

спортна 

площадка за 

баскетбол, 

на БК 

”Чардафон -  

Орловец” – 

Габрово за 

срок до 

07.09.2021 г. 

650 650 

23.04.

2007 

650 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Райновци,

кв. 9 

1. Урегулиран поземлен имот VІІІ/осем римско/ 

- за общественообслужващи дейности 

/параклис/ от кв.9 /девет/ по плана на 

с.Райновци, общ.Габрово, с площ  от 

1530/хиляда петстотин и тридесет/ 

кв.м.,незастроен. 

2 342.70      

 

651 651 

23.04.

2007 

651 Община 

Габрово,гр.

Габрово- ІІ 

етап, І 

част,кв. 

103, 

ул.Шейново 

№ 4 

Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-

226/осемнадесет римско-двеста двадесет и 

шест/ от кв.103/сто и три/ по действащия 

устройствен план на гр.Габрово - ІІ етап, І част, 

с площ  от 235/двеста тридесет и пет/ кв.м., 

незастроен. 

4 392.20лева      

 

652 652 

23.04.

2007 

652 Община 

Габрово,гр.

Габрово- 70 

част, кв. 

227, 

ул.Момина 

скала, 

кв.Борово-

Велчевци 

1. Урегулиран поземлен имот ХL/четиридесет 

римско/- жилищно строителство, търговия и 

обслужваща дейност от кв.227/двеста 

двадесет и седем/ по плана на кв.Борово-

Велчевци, гр.Габрово - 70/седемдесет/ част, с 

площ  от 3 894/три хиляди осемстотин 

деветдесет и четири/ кв.м., застроен. 

41 276.40 

лева 

     

 

653 653 

23.04.

2007 

653 Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

Борово - 

Велчевци, 

кв.227, УПИ 

Масивна едноетажна сграда, частично със 

сутерен, построена през 1923/хиляда 

деветстотин двадесет и трета/ год. в УПИ 

ХL/четиридесет римско/-жил.строителство, 

търговия и обсл.дейност от кв.227/двеста 

двадесет и седем/ по плана на кв.Борово-

12 646.50      З-д № 2656/14.11.2007 г. 

           1. УПИ ХL-

жил.строителство, търговия 

и обсл.дейност от кв.227 по 

плана на кв.Борово-



ХL-

жил.строит

елство, 

търговия и 

обсл.дейно

ст. 

Велчевци, гр.Габрово,  

 -   Сутерен  ЗП -  59.20 кв.м.; 

-   Етаж        ЗП  114.90 кв.м. 

Велчевци, гр.Габрово е 

актуван с АОС № 652 от 

19.04.2007 г. 

654 654 

23.04.

2007 

654 Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.12. 

        Поземлен имот 463"з"/четиристотин 

шесттдесет и три "з"/ от кв.12/дванадесет/ по 

плана на гр.Габрово- 12/дванадесета/ част, с 

площ  от 200/двеста/ кв.м. 

1217.50 лева      

 

655 655 

23.04.

2007 

655 Община 

Габрово,гр.

Габрово, 

с.Врабците,

кв. 2а. 

         Урегулиран поземлен имот ІІ/две римско/- 

ТП от кв.2а/две"а"/ по плана на с.Врабците, 

общ.Габрово, с площ  от 110/сто и десет/ кв.м., 

застроен. 

178.10 лева      

 1. Върху имота е построен 

трафопост. 

656 656 

23.04.

2007 

656 Община 

Габрово,гр.

Габрово, 

с.Врабците,

кв. 2а. 

1. Урегулиран поземлен имот І-31/две римско - 

тридесет и едно/- обслужваща дейност от 

кв.2а/две"а"/ по плана на с.Врабците, 

общ.Габрово, с площ  от 330/триста и 

тридесет/ кв.м., застроен. 

505.30 лева      1. Върху имота е започнато 

строителство на Магазин и 

клуб, съгласно Разрешение 

за строеж № 368 от 

02.06.1989 год.. 

657 657 

24.04.

2007 

657 Община 

Габрово,гр.

Габрово, кв. 

13. 

       Поземлен имот 1535"и"/хиляда петстотин 

тридесет и пет "и"/ от кв.13/тринадесет/ по 

плана на гр.Габрово - 21/двадесет и първа/ 

част, с площ  от 1 207/хиляда двеста и седем/ 

кв.м., попадащ в УПИ ХХV-1535"ж"/двадесет и 

пет римско-хиляда петстотин тридесет и пет 

"ж"/, незастроен. 

7 246.80 

лева 

     

 

658 658 

24.04.

2007 

658 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Поповци-

Куката. 

       Част от Поземлен имот 197/сто деветдесет 

и седем/ - под ул.о.т.19-26-24 по плана на 

с.Поповци - Куката, общ.Габрово, с площ  от 

65/шестдесети пет/ кв.м. 

85.80 лева      

 

659 659 

24.04.

2007 

659 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.12. 

        Поземлен имот 463"ж"/четиристотин 

шесттдесет и три "ж"/ от кв.12/дванадесат/ по 

плана на гр.Габрово- 12/дванадесета/ част, с 

площ  от 109/сто и девет/ кв.м. 

663.50 / лева     З-д № 1456/21.07.2010 г. 

 

660 660 

10.05.

2007 

660 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

241-ІІІ етап, 

1.   11/12 ид.части от Урегулиран поземлен 

имот ХVІ-171/шестнадесет римско - сто 

седемдесет и едно/ от кв.241 /двеста 

четиридесет първи/ по действащия  

устройствен план на, гр.Габрово -  ІІІ/трети/ 

етап, ІІ/втора/ част, целият с площ  от 158/сто 

на земята: 3 

318.00 лв. 

на 

жилищната 

     

 . 



ІІ част, 

ул."Отец 

Паисий" № 

3 

петдесет и осем/ кв.м. 

2. Двуетажна масивна жилищна сграда, 

застроена върху 122/сто двадесет и два/ кв.м., 

построена през 1934 г., състояща се от: 

      - Маза, находяща се в партерния етаж 

/северна част/ на сградата,  със ЗП 

19.40/деветнадесет и 0.40/ кв.м.; 

-  Първи /галериен/ етаж - жилищен,  целият 

втори жилищен етаж с две тераси - с обща  

РЗП 208.60/двеста и осем и 0.60/ кв.м.,  

заедно с 11/12 ид.части от общите части на 

сградата, равняващи се на 42.10/четиридесет 

две и 0.10/ кв.м. 

част:  

29 554.50 лв 

661 661 

10.05.

2007 

661 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

278-ІІІ етап, 

І част 

 Урегулиран поземлен имот І /първи/ - за хотел 

от кв.278 /двеста седемдесет и осем/ по 

действащия  устройствен план на гр.Габрово -  

ІІІ/трети/ етап, І/първа/ част,  с площ  от 1 

415/хиляда четиристотин и петнадесет/ кв.м., 

незастроен 

26 446.40 лв      

 1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

662 662 

10.05.

2007 

662 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

268-ІІІ етап, 

ІІ част 

 Урегулиран поземлен имот ХХІІІ-381 

/двадесет и три римско - триста осемдесет и 

едно/ от кв.268 /двеста шестдесет и осем/ по 

действащия  устройствен план на гр.Габрово -  

ІІІ/трети/ етап, ІІ/втора/ част,  с площ  от 

185/сто осемдесет и пет/ кв.м., незастроен 

3 457.70 /     № 2283/05.10.2007 год. 

 1. Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е приминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

663 663 

10.05.

2007 

663 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

47, 

ул.Свищовс

ка 

Урегулиран поземлен имот ІІІ/три римско/ - за 

обществено обслужващи дейности, 

озеленяване и гаражи от кв.47 /четиридесет и 

седем/ по действащия устройствен план на 

гр.Габрово, с площ  от 8 223/осем хиляди 

двеста двадесет и три/ кв.м. 

109 777.10      

 

664 664 

28.05.

2007 

664 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

39, 

ул.Лазурна 

Урегулиран поземлен имот І/първи/ - за 

жилищно строителство, търговия, услуги, ЗОХ 

от кв.39 /тридесет и девет/ по действащия 

устройствен план на гр.Габрово - І етап, ІІІ 

част, с площ  от 1740/хиляда седемстотин и 

четиридесет/ кв.м. 

26 100.00 

лева 

    № 1685/02.08.2007 год. 

 

665 665 665 Област 

Габрово, 

Урегулиран поземлен имот ХІV-

5/четиринадесет - пет/ от кв.1 /едно/ по 

1 362.70      



11.06.

2007 

Община 

Габрово, 

с.Борики, 

кв.1 

действащия план на с.Борики, общ.Габрово, с 

площ  от 815/осемстотин и петнадесет/ кв.м., 

застроен 

лева 1. С Договор от 23.03.1987 г. 

ОбНС - Габрово учредява на 

Методи Тонев Илиев право 

на строеж за изграждане на 

вилна сграда и същата е 

построена. 

666 666 

11.06.

2007 

666 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 108, 

ул.Христо 

Ботев - 

ул.Ивайло - 

ул. Преслав 

Урегулиран поземлен имот І/първи/ - за 

жилищно строителство и обществено 

обслужване от кв.108 /сто и осем/ по 

действащия устройствен план на гр.Габрово - 

ІІ етап, І част, с площ  от 8 382/осем хиляди 

триста осемдесет и два/ кв.м., застроен 

176 

022.00/сто 

седемдесет 

и шест 

хиляди 

двадесет и 

два/ лева 

     

 

667 667 

11.06.

2007 

667 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 40, 

ул.Мир 

Урегулиран поземлен имот ІХ-2099/девети - 

две хиляди деветдесет и девет/ - общ.  от 

кв.40 /четиридесет/ по действащия 

устройствен план на гр.Габрово, кв.Тлъчници - 

V /пета/ част, с площ  от 114/сто и 

четиринадесет/ кв.м., незастроен 

1 075.50 

лева 

     

 

668 668 

11.06.

2007 

668 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 24 

Поземлен имот 1977а/хиляда деветстотин 

седемдесет и седем "а"/  от кв.24 /двадесет и 

четири/ по действащия устройствен план на 

гр.Габрово, кв.Тлъчници -І V /четвърта/ част, с 

площ  от 955/деветстотин петдесет и пет/ кв.м., 

незастроен 

7 592.20 

лева 

     

 

669 669 

11.06.

2007 

669 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІІ етап, ІІ 

част, кв. 

268, 

ул.Николай 

Палаузов 

№ 18 

Урегулиран поземлен имот ХІХ-

373/деветнадесет римско - триста седемдесет 

и три/  от кв.268 /двеста шестдесет и осем/ по 

действащия устройствен план на гр.Габрово - 

ІІІ/трети/ етап, ІІ/втора/ част, с площ  от 171/сто 

седемдесет и един/ кв.м., незастроен 

2 282.80/две 

хиляди 

двеста 

осемдесет и 

два лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

670 670 

11.06.

2007 

670 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово -

50 част, кв. 

12, 

Урегулиран поземлен имот ІІІ/трети/-

компл.жил.застрояване и търговия  от кв.12 

/дванадесет/ по действащия устройствен план 

на гр.Габрово - 50/петдесета/ част, с площ  от 

5100/пет хиляди и сто/ кв.м., застроен 

68 

085.00/шест

десет и осем 

хиляди 

осемдесет и 

пет/ лева 

     

      1. В имота има построени 

жил.сгради, търг.обекти и 

ТП. 



ул.Митко 

Палаузов 

671 671 

11.06.

2007 

671 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Яворец, 

кв. 3а 

Урегулиран поземлен имот ІV/четвърти/ - общ.  

от кв.3а /три "а"/ по действащия план на 

с.Яворец, общ.Габрово, с площ  от 

870/осемстотин и седемдесет/ кв.м., 

незастроен 

2 303.50 

лева 

     

 

672 672 

11.06.

2007 

672 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Яворец, 

кв. 2 

Урегулиран поземлен имот 

ХІV/четиринадесети/ - общ.  от кв.2 /две/ по 

действащия план на с.Яворец, общ.Габрово, с 

площ  от 670/шестстотин и седемдесет/ кв.м., 

незастроен 

1 774.00 

лева 

     

 

673 673 

11.09.

2006 

673 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "А",  

ет.1, ап.5. 

АПАРТАМЕНТ № 5/пет/, етаж І, вх."А", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор  

Застроена площ  -     28.86  кв.м. 

заедно с  0.500 /нула цяло и петстотин/ % 

ид.части от общите части на сградата и 

правото на строеж, равна на 7.08 /седем цяло 

и нула осем/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г./хиляда деветстотин седемдесет и 

осма/ 

4 384.60 

/четири 

хиляди 

триста 

осемдесет и 

четири лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

    З-д № 324/24.02.2010 г. 

 

674 674 

11.09.

2006 

674 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "А",  

ет.ІV, ап.5. 

АПАРТАМЕНТ № 5/пет/, ет.ІV/четири/, вх."А", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор. Застроена площ  -     26.22 кв.м. 

заедно с  0.437 /нула цяло и четиристотин 

тридесет и седем/ % ид.части от общите части 

на сградата и правото на строеж, равна на 6.19 

/шест цяло и 0.19/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г./хиляда деветстотин седемдесет и 

осма/ 

3993.20 /три 

хиляди 

деветстотин 

деветдесет 

и три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

675 675 

11.09.

2006 

675 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

АПАРТАМЕНТ № 7/седем/, етаж ІV, вх."А", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор.Застроена площ  -     28.79  кв.м. 

заедно с  0.520 /нула цяло петстотин и 

двадесет/ % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равна на 7.36 

4 384.60 

/четири 

хиляди 

триста 

осемдесет и 

четири лева 

и шестдесет 

     

 



застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "А",  

ет.ІV, ап.7. 

/седем цяло и 0.36/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г 

стотинки/ 

лева. 

676 676 

11.09.

2006 

676 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "А",  

ет.VІ, ап.1. 

АПАРТАМЕНТ № 1/едно/, етаж VІ, вх."А", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор. Застроена площ  -     31.50  кв.м. 

заедно с  0.569 /нула цяло петстотин 

шестдесет идевет/ % ид.части от общите части 

на сградата и правото на строеж, равна на 8.05 

/осем цяло и 0.05/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г 

4 650.50 

/четири 

хиляди 

шестстотин 

и петдесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

677 677 

11.09.

2006 

677 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "Б",  

ет.ІV, ап.3. 

АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, етаж ІV, вх."Б", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор Застроена площ  -     29.14  кв.м. 

МАЗА № 13  със застроена площ  8.75 кв.м. 

заедно с  0.560 /нула цяло петстотин и 

шестдесет/ % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равна на 7.93 

/седем цяло и 0.93/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г 

4 837.70 

/четири 

хиляди 

осемстотин 

и тридесет и 

седем лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

678 678 

11.09.

2006 

678 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "Б",  

ет.ІV, ап.4. 

АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, етаж ІV, вх."Б", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

коридор Застроена площ  -     26.22 кв.м. 

МАЗА № 28  със застроена площ  2.14 кв.м. 

заедно с  0.448 /нула цяло четиристотин 

четиридесет и осем/ % ид.части от общите 

части на сградата и правото на строеж, равна 

на 6.34 /шест цяло и 0.34/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г 

4 091.00 

/четири 

хиляди 

деветдесет 

и един/ 

лева. 

     

 

679 679 

11.09.

679 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, етаж ІV, вх."Б", 

състоящ се от стая, сервизно помещение и 

4 637.40 

/четири 

хиляди 

     



2006 - 74 част, 

кв.23, УПИ 

І-компл. 

жилищно 

застрояван

е, 

бул.Трети 

март № 27, 

вх. "Б",  

ет.ІV, ап.10. 

коридор Застроена площ  -     30.45  кв.м. 

заедно с  0.550 /нула цяло петстотин и 

петдесет/ % ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равна на 7.79 

/седем цяло и 0.79/ кв.м. 

Жилищният блок е на 7/седем/етажа, построен 

1978 г./хиляда деветстотин седемдесет и 

осма/ 

шестстотин 

тридесет и 

седем лева 

и 

четиридесит 

стотинки/ 

лева. 

 

680 680 

11.06.

2007 

680 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- І етап, ІV 

част, кв.65, 

УПИ І-

общ.жилищ

но 

строителст

во, 

ул.Зелена 

ливада № 

11, вх. "В",  

ет.ІІІ, ап.7. 

АПАРТАМЕНТ № 7/седем/, състоящ се от 

дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна, коридор 

и 2/две/ тераси.Застроена площ  -   63.39 кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 7/седем/ 

 Площ -   4.50 /четири и 0.50/ кв.м. 

заедно с 1.373 /едно и 0.373/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 6.91/шест и 0.91/ 

кв.м. 

Жилищният блок е на 8/осем/етажа, построен 

1978 г. 

11 176.80 

/единадесет 

хиляди сто 

седемдесет 

и шест лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

681 681 

11.06.

2007 

681 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- І етап, ІV 

част, кв.65, 

УПИ І-

общ.жилищ

но 

строителст

во, 

ул.Зелена 

ливада № 

13, вх. "Б",  

ет.І, ап.3. 

АПАРТАМЕНТ № 3/три/, състоящ се от дневна, 

спалня, кухня, баня-тоалетна, коридор и 2/две/ 

тераси.Застроена площ  -     63.39 кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 14/четиринадесет/ 

 Площ -   2.44 /две и 0.44/ кв.м. 

заедно с 1.192 /едно и 0.192/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 6.00/шест/ кв.м. 

Жилищният блок е на 8/осем/етажа, построен 

1978 г 

10 166.40 

/десет 

хиляди сто 

шестдесет и 

шест лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

682 682 

11.06.

2007 

682 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- І етап, ІV 

част, кв.65, 

УПИ І-

общ.жилищ

но 

строителст

во, 

ул.Зелена 

АПАРТАМЕНТ № 15/петнадесет/, състоящ се 

от дневна, две спални, кухня, баня-тоалетна, 

килер, вестибюл, коридор и тераса 

Застроена площ  -     82.12 /осемдесет и две и 

0.12/ кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 1/едно/ 

 Площ -   4.25 /четири и 0.25/ кв.м. 

14 397.40 

/четиринаде

сет хиляди 

триста 

деветдесет 

и седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



ливада № 

15, вх. "А",  

ет.V, ап.15. 

заедно с 1.714 /едно и 0.714/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 8.63/осем и 0.63/ 

кв.м. 

Жилищният блок е на 8/осем/етажа, построен 

1978 г 

683 683 

11.06.

2007 

683 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и 

Имот № 000255/двеста петдесет и пет/, 

землище с.Гръблевци с ЕКАТТЕ 

17991/седемнадесет хиляди деветстотин 

деветдесет и едно /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване -  СМЕТИЩЕ; 

Площ -  140.246 дка/сто и четиридесет декара 

и двеста четиридесет и шест кв.м./ 

3 464.10 /три 

хиляди 

четиристоти

н шестдесет 

и четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

1.  Имотът е образуван от 

имотите 000088, 170002 и 

169018. 

684 684 

27.06.

2007 

684 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш,м

."Зарога" 

Имот № 022192/двадесет и две хиляди сто 

деветдесет и две/, м."Зарога",землище 

с.Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди  петстотин четиридесет и седем /, 

общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива; 

Площ -  10.833 дка/десет декара и  осемстотин 

тридесет и три кв.м./ 

154.40 /сто  

петдесет и 

четири лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1.  Имотът е образуван от 

имотите 022104, 022082, 

022078, 022077 

685 685 

27.06.

2007 

685 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово 

Имот № 016053/шестнадесет хиляди  и  

петдесет и три/, землище  гр.Габрово  с 

ЕКАТТЕ 14218/четиринадес хиляди  двеста и  

осемнадесет  /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Овощна градина; 

Площ -  6.635 дка/шестт декара и  шестстотин 

тридесет и пет кв.м./ 

877.90  

лв./осемстот

ин  

седемдесет 

и седем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на      

амортизационния срок. 

686 686 

27.06.

2007 

686 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово,

м."Зоопарка

". 

Имот № 077008/седемдесет и седем хиляди  и  

осем/, м. "Зоопарка",землище  гр.Габрово  с 

ЕКАТТЕ 14218/четиринадес хиляди  двеста и  

осемнадесет  /, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Овощна градина; 

Площ -  1.221 дка/един декар и двеста  

двадесет и един кв.м./ 

149.60  

лв./сто 

четиридесет 

и девет лева 

и шестдесет 

стотинки// 

    Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на      

амортизационния срок. 

687 687 

27.06.

687 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

 Поземлен имот 329/ триста двадесет и девет/ 

от кв.152/сто петдесети и две/ по действащия   

устройствен план на  гр.Габрово - ІІ / втори/ 

етап, ІІІ/трета/ част, с площ  от  252/двеста 

5 292.00  

лв./пет 

хиляди 

двеста 

       Съгласно чл.58, ал.4 от 

ЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 



2007 Габрово,кв. 

152-ІІ етап, 

ІІІ част, 

ул."Емануи

л Манолов" 

№ 5. 

петдесет и два/ кв.м.,включен в УПИ VІІ-за 

жилищно строителство и обществено 

обслужване 

деветдесет 

и два лева / 

Габрово от 01.06.1996 г. 

   В имота  има построена 

жилищна сграда-частна 

общинска собственост, 

актувана с АОС № 

16271.11.2004 г. 

688 688 

27.06.

2007 

688 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.3, 

ул."Индустр

иална". 

 Поземлен имот 475"а"/четиристотин 

седемдесет и пет "а"/ от кв.3/три/ по плана на 

гр.Габрово- 13/тринадесета/ част, с площ  от 

338/триста тридесет и осем/ кв.м. 

2 057.60/две 

хиляди и 

петдесет  

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева 

    № 2284/05.10.2007 год. 

 

689 689 

27.06.

2007 

689 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,гр.

Габрово,кв. 

192 - 45 

част, 

ул."Николае

вска" № 140 

1.   65.17/шестдесет и пет цяло и 

седемнадесет стотни/% ид.части от поземлен 

имот4329/ четири хиляди триста двадесет и 

девет/ от кв.192/ сто деветдесет и две/ по 

действащия  устройствен план на, гр.Габрово - 

45 /четиридесет и пета/ част, целият с площ  

от 137/сто тридесет и седем/ кв.м. 

2. 3/4 ( три четвърти) ид.части от дюкянски 

помещения,находящи се на първия етаж от 

масивна четириетажна жилищна сграда, 

построена през 1944 г. с обща застроена площ 

от 76 / седемдесет и шест/кв.м., заедно с 3/4 

(три четвърти) ид.части от югоизточната маза, 

цялата с площ от 17.60 /седемнадесет цяло и 

шестдесет стотни/ кв.м. и 

14.488/четиринадесет цяло и четиристотин 

осемдесет и осем хилядни/% ид.части от 

общите части на сградата, равни на 8 45/ осем 

цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м. 

на земята: 

915.00 

лв./деветсто

тин  и 

петнадесет/ 

лева  

на дюкяна: 

28234.90 лв./ 

двадесет и 

осем хиляди 

двеста 

тридесет и 

четири лева 

и 

деветдесет 

стотинки/. 

     

 

690 690 

16.07.

2007 

690 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.175-46 

част, УПИ І-

5091, 

бул.Априло

в № 3, вх. 

"Б",  ет.V, 

ап.15. 

АПАРТАМЕНТ № 15/петнадесет/, състоящ се 

от: три стаи, кухня, баня-тоалетна, килер,  

коридор и тераса 

Застроена площ  -     103.62 /сто и три и 0.62/ 

кв.м. 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 32/тридесет и две/ 

по арх. Проект 

Площ - 3.90 кв.м./ три и  0.90/ кв.м. 

ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 45/четиридесет и 

пет/ по арх. проект  

32521.10 

лв./тридесет 

и две хиляди 

петстотин 

двадесет и 

един лева и 

десет 

стотинки/ 

    З- № 1202.29.10.2007 г. 

 



Площ -   6.90 /шест  и 0.90/ кв.м., 

заедно с 2.48 /две и 0.48/ % ид.части от 

общите части на сградата и правото на 

строеж, равняващи се на 10.14/десет и 0.14/ 

кв.м. 

Жилищният блок е на  6/шест/етажа, построен 

1957 г./хиляда деветстотин петдесет и седем/ 

691 691 

16.07.

2007 

691 Област 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. 10 по 

плана на 

кв.Недевци, 

УПИ 

І,ул.Мазала

т № 40,,  

ет.ІІ ап.№ 

6.. 

АПАРТАМЕНТ № 6/шести/, състоящ се от: три 

стаи, кухня, сервизни помещения, килер,  

коридор и тераса 

Застроена площ  -     81.50 /осемдесет и един и 

0.50/ кв.м., 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ,   с площ - 11.00 кв.м./ 

единадесет/ кв.м., 

заедно с 17.67 /седемнадесет и 0.67/ % 

ид.части от общите части на сградата и 

правото на строеж, равняващи се на 5.55/пет и 

0.55/ кв.м. 

Жилищният блок е на  6/шест/етажа, построен 

1957 г./хиляда деветстотин петдесет и седем/ 

8 487.60 

лв./осем 

хиляди 

четиристоти

н осемдесет 

и седем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 

692 692 

26.07.

2007 

692 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012046/дванадесет хиляди 

четиридесет и шест/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.083/ три декара  осемдесет и три 

кв.м./ дка 

14.60 

/четиринаде

сет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

693 693 

26.07.

2007 

693 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012048/дванадесет хиляди 

четиридесет и осем/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.784/ два декара седемстотин 

13.20 

/тринадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



осемдесет и четири кв.м./ дка 

694 694 

26.07.

2007 

694 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012050/дванадесет хиляди и 

петдесет/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.772/ три декара седемстотин 

седемдесет и два кв.м./ дка 

17.90 

/седемнадес

ет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

695 695 

26.07.

2007 

695 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012052/дванадесет хиляди  петдесет 

и две/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.069/ три декара  шестдесет и девет 

кв.м./ дка 

17.90 

/седемнадес

ет лева и 

девет+десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

696 696 

26.07.

2007 

696 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012056/дванадесет хиляди  петдесет 

и шест/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4.679/ четири декара  шестстотин 

седемдесет и девет кв.м./ дка 

22.20 

/двадесет и 

два лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

697 697 

26.07.

2007 

697 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

 Имот № 012066/дванадесет хиляди  

шестдесет и шест/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

45.70 

/четиридесе

т и пет лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



СРЕДОК" Девета 

Площ -  9.626/ девет декара  шестстотин 

двадесет и шест кв.м./ дка 

698 698 

26.07.

2007 

698 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012067/дванадесет хиляди  

шестдесет и седем/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  8.412/ осем декара  четиристотин и 

дванадесет кв.м./ дка 

40.00 

/четиридесе

т/ лева. 

     

 

699 699 

26.07.

2007 

699 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГОЛЯМ 

СРЕДОК" 

 Имот № 012072/дванадесет хиляди  

седемдесет и две/, м."ГОЛЯМ СРЕДОК", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.463/ три декара  четиристотин 

шестдесет и  три кв.м./ дка 

16.40 

/шестнадесе

т лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

700 700 

26.07.

2007 

700 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012099/дванадесет хиляди  

деветдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.571/ три декара  петстотин 

седемдесет и  едно кв.м./ дка 

17.00 / 

седемнадес

ет лева / 

лева. 

     

 

701 701 

26.07.

2007 

701 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

 Имот № 012100/дванадесет хиляди и сто/, 

м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

18.20 / 

осемнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



РЪТЛИНА" Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.831/ три декара  осемстотин 

тридесет и  един кв.м./ дка 

702 702 

26.07.

2007 

702 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012101/дванадесет хиляди  сто и 

един/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0,901/ нула декара  деветстотин  и  

един кв.м./ дка 

4,30 / четири 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

703 703 

26.07.

2007 

703 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012103/дванадесет хиляди  сто и 

три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,912/ един декар  деветстотин  и  

дванадесет кв.м./ дка 

9,10 / девет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

704 704 

26.07.

2007 

704 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012157/дванадесет хиляди  сто 

петдесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,168/ два декара сто шестдесет и 

осем кв.м./ дка 

10,30 / десет 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

705 705 

26.07.

2007 

705 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012158/дванадесет хиляди  сто 

петдесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

28,10 / 

двадесет и 

осем лева и 

десет 

стотинки / 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  5,916 / пет декара деветстотин и 

шестнадесет кв.м./ дка 

лева. 

706 706 

26.07.

2007 

706 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012159 /дванадесет хиляди  сто 

петдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,358 / два декара триста  петдесет и 

осем  кв.м./ дка 

11,20 / 

единадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

707 707 

26.07.

2007 

707 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012160 /дванадесет хиляди  сто и 

шестдесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4,887 / четири декара осемстотин  

осемдесет и седем  кв.м./ дка 

23,20 / 

двадесет и 

три лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

708 708 

26.07.

2007 

708 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012161 /дванадесет хиляди  сто и 

шестдесет и един /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4,282 / четири декара двеста  

осемдесет и два кв.м./ дка 

20,30 / 

двадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

709 709 

26.07.

709 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

 Имот № 012162 /дванадесет хиляди  сто и 

шестдесет и два /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

12,10 / 

дванадесет 

лева и десет 

стотинки / 

     

 



2007 землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,538 / два декара  петстотин  

тридесет и осем кв.м./ дка 

лева. 

710 710 

26.07.

2007 

710 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012163 /дванадесет хиляди  сто и 

шестдесет и три /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3,000 / три / дка 

14,20 / 

четиринадес

ет лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

711 711 

26.07.

2007 

711 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012164 /дванадесет хиляди  сто  

шестдесет и четири /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3,808 / три хиляди осемстотин и осем 

кв. м./ дка 

18,10 / 

осемнадесет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

712 712 

26.07.

2007 

712 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012166 /дванадесет хиляди  сто  

шестдесет и шест /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,826 / две хиляди осемстотин  

двадесет и шест кв. м./ дка 

13,40 / 

тринадесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

713 713 

26.07.

2007 

713 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 012167 /дванадесет хиляди  сто  

шестдесет и седем /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

12,10 / 

дванадесет 

лева и десет 

стотинки / 

     

 



Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,537 / две хиляди петстотин тридесет 

и седем кв. м./ дка 

лева. 

714 714 

26.07.

2007 

714 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012168 /дванадесет хиляди  сто  

шестдесет и осем /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,104 / две хиляди сто и четири кв. м./ 

дка 

10,00 / десет 

лева / лева. 

     

 

715 715 

26.07.

2007 

715 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012170 /дванадесет хиляди  сто  и 

седемдесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,101 /  хиляда сто и един кв. м./ дка 

5,20 / пет 

лева  и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

716 716 

26.07.

2007 

716 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012173 /дванадесет хиляди  сто  и 

седемдесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,770/  четири декара седемстотин и 

седемдесет кв. м./ дка 

22,70 / 

двадесет и 

два лева  и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

717 717 

26.07.

2007 

717 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

 Имот № 012174 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и четири /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

29,30 / 

двадесет и 

девет лева  

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



РЪТЛИНА" Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6,169/ шест декара сто шестдесет и 

девет кв. м./ дка 

718 718 

26.07.

2007 

718 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012175 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и пет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6,782/ шест декара седемстотин 

осемдесет и два кв. м./ дка 

32,20 / 

тридесет и 

два лева  и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

719 719 

26.07.

2007 

719 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012176 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и шест /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,466/три декара  четиристотин 

шестдесет и шест кв. м./ дка 

16,50 / 

шестнадесет 

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

720 720 

26.07.

2007 

720 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012177 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и седем /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,148/четири декара  сто четиридесет и 

осем кв. м./ дка 

19,70 / 

деветнадесе

т лева  и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

721 721 

26.07.

2007 

721 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

 Имот № 012178 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и осем /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

6,80 / шест 

лева  и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



РЪТЛИНА" Девета 

Площ - 1,437/един декар  четиристотин 

тридесет и седем кв. м./ дка 

722 722 

26.07.

2007 

722 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012179 /дванадесет хиляди  сто  

седемдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,480/два декара  четиристотин и 

осемдесет кв. м./ дка 

11,80 / 

единадест 

лева  и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

723 723 

26.07.

2007 

723 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012180/дванадесет хиляди  сто и 

осемдесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.267/ три декара  двеста шестдесет и  

седем кв.м./ дка 

15.50 / 

петнадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

724 724 

26.07.

2007 

724 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012181/дванадесет хиляди  сто  

осемдесет и едно/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.166/ три декара  сто шестдесет и  

шест кв.м./ дка 

15.00 / 

петнадесет 

лева / лева. 

     

 

725 725 

26.07.

2007 

725 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012182/дванадесет хиляди  сто  

осемдесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

40.80 / 

четиридесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ -  8.588/ осем декара  петстотин 

осемдесет и  осем кв.м./ дка 

726 726 

26.07.

2007 

726 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012183/дванадесет хиляди  сто  

осемдесет и три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.503/ три декара  петстотин  и три 

кв.м./ дка 

16.60 / 

шестнадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

727 727 

26.07.

2007 

727 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012218/дванадесет хиляди  двеста  и 

осемнадесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  5.266/ пет декара  двеста шестдесет и 

шест кв.м./ дка 

21.10 

/двадесет и 

един лев и  

десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

728 728 

26.07.

2007 

728 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012119/дванадесет хиляди сто  и 

деветнадесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0.785/ нула декара  седемстотин 

осемдесет и пет кв.м./ дка 

3.10 / три 

лева и  

десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

729 729 

26.07.

2007 

729 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012220/дванадесет хиляди двеста  и 

двадесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

18.10 / 

осемнадесет 

лева и  

десет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4.535/ четири декара  петстотин 

тридесет и пет кв.м./ дка 

730 730 

26.07.

2007 

730 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012226/дванадесет хиляди двеста  

двадесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.669/ два декара  шестстотин 

шестдесет и девет кв.м./ дка 

10.70 /десет 

лева и  

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

731 731 

26.07.

2007 

731 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012227/дванадесет хиляди двеста  

двадесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.995/ три декара  деветстотин 

деветдесет и пет кв.м./ дка 

16.00 

/шестнадесе

т лева / 

лева. 

     

 

732 732 

26.07.

2007 

732 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012228/дванадесет хиляди двеста  

двадесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.711/ два декара  седемстотин и 

единадесет кв.м./ дка 

10.80 /десет 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

733 733 733 Област 

Габрово, 

 Имот № 012229/дванадесет хиляди и двеста 

двадесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

36.30 / 

тридесет и 

     



26.07.

2007 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  9.076 дка./ девет  декара  и 

седемдесет и  шест  кв.м./ 

шест лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

 

734 734 

26.07.

2007 

734 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012231/дванадесет хиляди и двеста  

тридесет и едно/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.410  дка./ три  декара  и  

четиристотин и десет  кв.м./ 

13.60 / 

тридесет  

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

735 735 

26.07.

2007 

735 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012232/дванадесет хиляди и двеста  

тридесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  11.124  дка./ единадесет  декара  и  

сто двадесет и четири  кв.м./ 

52.80 / 

петдесет и 

два  лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

736 736 

26.07.

2007 

736 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012235/дванадесет хиляди и двеста  

тридесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

2.30 /два  

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ -  0.481  дка./ нула  декара  и  

четиристотин  осемдесет и един  кв.м./ 

737 737 

26.07.

2007 

737 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

 

Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012237/дванадесет хиляди и двеста  

тридесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.897  дка./ два  декара  и  осемстотин  

деветдесет и седем  кв.м./ 

13.80 

/тринадесет  

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

738 738 

26.07.

2007 

738 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012238/дванадесет хиляди и двеста  

тридесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.668  дка./нула  декара  и  шестстотин  

шестдесет и осем  кв.м./ 

2.70 /два  

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

739 739 

26.07.

2007 

739 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012241/дванадесет хиляди и двеста  

четиридесет и едно/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

27.80 

/двадесет и 

седем  лева 

и осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 6.956  дка./девет  декара  и  

деветстотин  петдесет и шест  кв.м./ 

740 740 

26.07.

2007 

740 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012242/дванадесет хиляди и двеста  

четиридесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.833  дка./два  декара  и  осемстотин  

тридесет и три  кв.м./ 

11.30 

/единадесет   

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

741 741 

26.07.

2007 

741 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част, кв. 

160, ул. " 

Евтим 

Дабев". 

Урегулиран поземлен имот І/първи римско/- за 

жилищно строителство, обществено 

обслужване  от кв.160 /сто и  шестдесети/ по 

действащия подробен устройствен план на 

гр.Габрово - ІІ/втори/ етап, ІІІ/част/, с площ  от 

2 724/ две хиляди седемстотин двадесет и 

четири/ кв.м. 

57 

204.00/петде

сет и седем 

хиляди 

двеста  и 

четири/ лева 

     

Съгласно чл. 58, ал.4 от ЗОС 

имотът  е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

Върху имота  са построени 

жилищен блок, трафопост. 

742 742 

26.07.

2007 

742 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част, кв. 

160, ул. " 

Възраждан

е". 

Урегулиран поземлен имот VІ /шести римско/- 

за жилищно строителство  от кв.160 /сто и  

шестдесети/ по действащия подробен 

устройствен план на гр.Габрово - ІІ/втори/ 

етап, ІІІ/част/, с площ  от 874/ осемстотин 

седемдесет и четири/ кв.м. 

18 

354.00/осем

десет  

хиляди  

триста 

петдесет  и 

четири/ лева 

     

Съгласно чл. 58, ал.4 от ЗОС 

имотът  е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

Върху имота  са построени 

жилищни блокове.. 

743 743 

26.07.

2007 

743 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІ етап, І 

част, кв. 

107, ул. " 

Васил 

Левски"- 

ул." Хр. 

Урегулиран поземлен имот І /първи римско/- за 

жилищно строителство  от кв.107 /сто и  седми/ 

по действащия подробен устройствен план на 

гр.Габрово - ІІ/ втори/ етап, І/първа/ част, с 

площ  от 3 370/  три хиляди триста и  

седемдесет / кв.м. 

70 

770.00/седе

мдесет  

хиляди  

седемстотин 

и 

седемдесет  

/ лева 

     

Съгласно чл. 58, ал.4 от ЗОС 

имотът  е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 г. 

Върху имота  са построени 

жилищни блокове от 

жилищен комплекс "Христо 



Ботев". Ботев". 

744 744 

06.08.

2007 

744 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012104/дванадесет хиляди сто и 

четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,955  дка./два  декара  деветстотин 

петдесет и пет  кв.м./ 

14.00 

/четиринаде

сет   лева/ 

лева. 

     

 

745 745 

06.08.

2007 

745 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012106/дванадесет хиляди сто и 

шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7,444  дка./седем  декара четиристотин 

четиридесет и четири  кв.м./ 

35.40 

/тридесет и 

пет лева и 

четиридесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 

746 746 

06.08.

2007 

746 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012109/дванадесет хиляди сто и 

девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,280 дка./три декара двеста и 

осемдесет  кв.м./ 

15.60 

/петнадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки   / 

лева. 

     

   Имотът е образуван от 

имот №012102 

747 747 

06.08.

2007 

747 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012111/дванадесет хиляди сто и 

единадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

14.80 

/четиринаде

сет лева и 

осемдесет 

стотинки   / 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,114  дка./три декара сто и 

четиринадесет  кв.м./ 

лева. 

748 748 

06.08.

2007 

748 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012112/дванадесет хиляди сто и 

дванадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 15,943  дка./петнадесет декара  

деветстотин четиридесет и три  кв.м./ 

75.70 

/седемдесет 

и пет лева и 

седемдесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 

749 749 

06.08.

2007 

749 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012113/дванадесет хиляди сто и 

тринадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,778  дка./два декара  седемстотин 

седемдесет и осем  кв.м./ 

13.20 

/тринадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 

750 750 

06.08.

2007 

750 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012115/дванадесет хиляди сто и 

петнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,201 дка./три декара  двеста и един 

15.20 

/тпетнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 



кв.м./ 

751 751 

06.08.

2007 

751 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012116/дванадесет хиляди сто и 

шестнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,950 дка./един декар  деветстотин и 

петдесет кв.м./ 

9,30 / девет 

лева и 

тридесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 

752 752 

06.08.

2007 

752 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012117/дванадесет хиляди сто и 

седемнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -3,792 дка./три декара  седемстотин 

деветдесет и два кв.м./ 

18,00 / 

осемнадесет 

лева и нула 

стотинки   / 

лева. 

     

 

753 753 

06.08.

2007 

753 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012118/дванадесет хиляди сто и 

осемнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -1,377 дка./един декар  триста 

седемдесет и седем кв.м./ 

6,50 / шест 

лева и 

петдесет 

стотинки   / 

лева. 

     

 

754 754 

06.08.

2007 

754 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012119/дванадесет хиляди сто и 

деветнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

3.70 /три 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0.786/ нула декара  седемстотин 

осемдесет и шест кв.м./ дка 

755 755 

06.08.

2007 

755 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012122/дванадесет хиляди сто и 

двадесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4.453/ четири декара  четиристотин 

петдесет и три кв.м./ дка 

21.20 / 

двадесет и 

един лев и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

756 756 

06.08.

2007 

756 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012123/дванадесет хиляди сто и 

двадесет и три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.105/ един декар  сто и  пет кв.м./ дка 

5.20 / пет 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

757 757 

06.08.

2007 

757 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012155/дванадесет хиляди сто и 

петдесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.570/ три декар  петстотин и 

17.00 / 

седемнадес

ет лева  / 

лева. 

     

 



седемдесет кв.м./ дка 

758 758 

06.08.

2007 

758 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012156/дванадесет хиляди сто и 

петдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  15.850/ петнадесет декара  осемстотин 

и петдесет кв.м./ дка 

75.30 / 

седемдесет 

и пет лева и 

тридесет 

стотинки  / 

лева. 

     

 

759 759 

06.08.

2007 

759 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012184/дванадесет хиляди сто и 

осемдесет и четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  7.149/ седем  декара  сто четиридесет 

и девет кв.м./ дка 

28.60 / 

двадесет и 

осем лева и 

шестдесет 

стотинки  / 

лева. 

     

 

760 760 

06.08.

2007 

760 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012185/дванадесет хиляди сто и 

осемдесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.208/ два декара  двеста и осем кв.м./ 

дка 

8.80 / осем  

лева и 

осемдесет 

стотинки  / 

лева. 

     

 

761 761 

06.08.

2007 

761 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012186/дванадесет хиляди сто и 

осемдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

18.60 / 

осемнадесет  

лева и 

шестдесет 

стотинки  / 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4.645дка/ четири декара  шестстотин 

четиридесет и пет дка 

лева. 

762 762 

06.08.

2007 

762 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012187/дванадесет хиляди сто и 

осемдесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.763дка/ два декара  седемстотин 

шестдесет и три дка 

13.10 / 

тринадесет  

лева и десет 

стотинки  / 

лева. 

     

 

763 763 

06.08.

2007 

763 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012189/дванадесет хиляди сто и 

осемдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.845дка/ три декара  осемстотин 

четиридесет и пет дка 

18.30 / 

осемнадесет  

лева и 

тридесет 

стотинки  / 

лева. 

     

 

764 764 

06.08.

2007 

764 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012190 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,569 / два декара петстотин 

12,20 / 

дванадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



шестдесет и девет / дка 

765 765 

06.08.

2007 

765 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012191 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и едно/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,868 / два декара осемстотин 

шестдесет и осем / дка 

13,60 / 

тринадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

766 766 

06.08.

2007 

766 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012192 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  6,284 / шест декара двеста осемдесет 

и четири / дка 

29,80 / 

двадесет и 

девет лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

767 767 

06.08.

2007 

767 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012193 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  5,382 / пет декара триста осемдесет и 

две / дка 

28,30 / 

двадесет и 

осем лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

768 768 

06.08.

2007 

768 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012194 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

18,40 / 

осемнадесет 

лева  и  

четиридесет 

стотинки / 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,610 / два декара шестстотин и десет 

и две / дка 

лева. 

769 769 

06.08.

2007 

769 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012195 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  7,933 / седем декара деветстотин 

тридесет и три / дка 

37,70 / 

тридесет и 

седем лева 

и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

770 770 

06.08.

2007 

770 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012196 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3,198 / три декара сто деветдесет и 

осем кв. м. / дка 

15,20 / 

петнадесет  

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

771 771 

06.08.

2007 

771 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012197 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,306 / един декар триста  и  шест кв. 

6,20 / шест  

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



м. / дка 

772 772 

06.08.

2007 

772 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012198 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,366 / два декара триста  шестдесет и  

шест кв. м. / дка 

11,20 / 

единадесет  

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

773 773 

06.08.

2007 

773 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012199 /дванадесет хиляди  сто и 

деветдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,074 / един декар и  седемдесет и  

четири кв. м. / дка 

5,10 / пет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

774 774 

13.08.

2007 

774 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012200/дванадесет хиляди и двеста/, 

м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.052  дка/три  декара  и  петдесет и 

два кв.м./ 

47.50 

/четиридесе

т и седем   

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

775 775 

13.08.

2007 

775 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012202/дванадесет хиляди двеста и 

две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

11.50 

/единадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.428  дка/два  декара и четиристотин 

двадесет и осем кв.м./ 

лева. 

776 776 

13.08.

2007 

776 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012204/дванадесет хиляди двеста и 

четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.861  дка/три  декара и осемстотин 

шестдесет и един кв.м./ 

18.30 

/осемнадесе

т лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

777 777 

13.08.

2007 

777 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012205 /дванадесет хиляди двеста и 

пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4.065  дка/четири  декара и шестдесет 

и пет кв.м./ 

19.30 

/деветнадес

ет лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

778 778 

13.08.

2007 

778 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012206 /дванадесет хиляди двеста и 

шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.682  дка/два  декара и шестстотин 

12.70 

/дванадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



осемдесет и два кв.м./ 

779 779 

13.08.

2007 

779 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012207 /дванадесет хиляди двеста и 

седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.783  дка/три  декара и седемстотин 

осемдесет и три кв.м./ 

18.00 

/осемнадесе

т лева/ лева. 

     

 

780 780 

13.08.

2007 

780 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012208/дванадесет хиляди двеста и 

осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.118  дка/три  декара и сто и 

осемнадесет кв.м./ 

14.80 

/четиринаде

сет лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

781 781 

13.08.

2007 

781 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012209 /дванадесет хиляди двеста и 

девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5.272  дка/пет декара и двеста 

седемдесет и два кв.м./ 

25.00 

/двадесет и 

пет/ лева. 

     

 

782 782 

13.08.

2007 

782 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012210 /дванадесет хиляди двеста и 

десет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

6.40 /шест 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.352  дка/един декар и триста 

петдесет и два кв.м./ 

783 783 

13.08.

2007 

783 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012211 /дванадесет хиляди двеста и 

единадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.035  дка/три декара и тридесет и пет 

кв.м./ 

14.40 

/четиринаде

сет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

784 784 

13.08.

2007 

784 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012212 /дванадесет хиляди двеста и 

дванадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.227  дка/един декар и двеста 

двадесет и седем кв.м./ 

5.80 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

785 785 

13.08.

2007 

785 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012213 /дванадесет хиляди двеста и 

тринадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.914  дка/нула декара и деветстотин и 

4.30 /четири 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



четиринадесет кв.м./ 

786 786 

13.08.

2007 

786 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012215 /дванадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 8.639  дка/осем декара и шестстотин 

тридесет и девет кв.м./ 

41.00 

/четиридесе

т и един/ 

лева. 

     

 

787 787 

13.08.

2007 

787 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012216 /дванадесет хиляди двеста и 

шестнадесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.716  дка/един декар и седемстотин и 

шестнадесет кв.м./ 

6.90 /шест 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

788 788 

13.08.

2007 

788 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012221 /дванадесет хиляди двеста 

двадесет и едно/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.155  дка/три декара и сто петдесет и 

пет кв.м./ 

12.60 

/дванадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

789 789 

13.08.

2007 

789 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 012222 /дванадесет хиляди двеста 

двадесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

23.50 

/двадесет и 

три лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 



м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5.875  дка/пет декара и осемстотин 

седемдесет и пет кв.м./ 

лева. 

790 790 

13.08.

2007 

790 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012223 /дванадесет хиляди двеста 

двадесет и три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4.679  дка/четири декара и шестстотин 

седемдесет и девет кв.м./ 

18.70 

/осемнадесе

т лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

791 791 

13.08.

2007 

791 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012224 /дванадесет хиляди двеста 

двадесет и четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.920  дка/три декара и деветстотин и 

двадесет кв.м./ 

15.70 

/петнадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

792 792 

13.08.

2007 

792 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и, 

м."СОЛУКО

ВИЦА" 

 Имот № 000053 /петдесет и три/, 

м."СОЛУКОВИЦА", землище с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета (2.721) Четвърта (4.083) 

Площ - 6.805  дка/шест декара и осемстотин и 

239.50 

/двеста 

тридесет и 

девет лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

    З-д № 968/23.05.2008 г. 

 



пет кв.м./ 

793 793 

13.08.

2007 

793 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и, м."ПОД 

УСОЙНАТА

" 

 Имот № 000070/седемдесет/, м."ПОД 

УСОЙНАТА", землище с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ - 2.952  дка/два декара и деветстотин 

петдесет и два кв.м./ 

123.40 /сто 

двадесет и 

три лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

    З-д № 969/ 23.05.2008 г. 

 

794 794 

13.08.

2007 

794 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и, м."ПОД 

УСОЙНАТА

" 

 Имот № 000072/седемдесет и две/, м."ПОД 

УСОЙНАТА", землище с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ - 0.342  дка/нула декара и триста 

четиридесет и два кв.м./ 

14.30 

/четиринаде

сет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

    З-д № 970/ 23.05.2008 г. 

 

795 795 

13.08.

2007 

795 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012225 /дванадесет хиляди двеста 

двадесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.693  дка/три декара и  шестотин 

деветдесет и три кв.м./ 

14.80 

/четиринаде

сет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

796 796 

13.08.

2007 

796 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014038 /четиринадесет хиляди 

тридесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

4.10 /четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ 

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -1,869  дка/един декар и  осемстотин 

шестдесет и девет кв.м./ 

797 797 

13.08.

2007 

797 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014040 /четиринадесет хиляди и 

четиридесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -5,919  дка/пет декара деветстотин и 

деветнадесет кв.м./ 

13.00 

/тринадесет 

лева и нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 

798 798 

13.08.

2007 

798 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014041 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и един/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -2,139  дка/ два декара сто тридесет и 

девет кв.м./ 

4.70 /четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

799 799 

13.08.

2007 

799 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014042 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и две/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -3,407  дка/ три декара четиристотин и 

7.50 /седем 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



седем кв.м./ 

800 800 

13.08.

2007 

800 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014043 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и три/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -2,696 дка/ два декара шестстотин 

деветдесет и шест кв.м./ 

6.70 /шест 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

801 801 

13.08.

2007 

801 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014044 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и четири/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -4,528 дка/ четири декара петстотин 

двадесет и осем кв.м./ 

11,30 

/единадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

802 802 

13.08.

2007 

802 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014045 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и пет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -3,053 дка/ три декара  петдесет и три 

кв.м./ 

7,60 /седем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

803 803 

13.08.

2007 

803 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014046 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и шест/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

8,80 /осем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ 

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -3,520 дка/ три декара петстотин и 

двадесет кв.м./ 

804 804 

13.08.

2007 

804 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ 

" 

 Имот № 014047 /четиринадесет хиляди  

четиридесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -3,224 дка/ три декара двеста двадесет и 

четири кв.м./ 

8,10 /осем 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

805 805 

06.08.

2007 

805 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014048 /четиринадесет хиляди и  

четиридесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,926 / един декар деветстотин  

двадесет и  шест кв. м. / дка 

4,80 / четири 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

806 806 

06.08.

2007 

806 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014049 /четиринадесет хиляди и  

четиридесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

5,80 / пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Площ -  2,300 / два декара и триста  кв. м. / дка 

807 807 

06.08.

2007 

807 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014050 /четиринадесет хиляди и 

петдесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4,773 / четири декара  седемстотин 

седемдесет и три  кв. м. / дка 

11,90 / 

единадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

808 808 

13.08.

2007 

808 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014051 /четиринадесет хиляди и 

петдесет и едно/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,875 / един декар  осемстотин 

седемдесет и пет  кв. м. / дка 

4,70 / четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

809 809 

13.08.

2007 

809 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014052 /четиринадесет хиляди и 

петдесет и две/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3,827 / три декара  осемстотин 

двадесет и седем  кв. м. / дка 

9,60 / девет 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

810 810 

13.08.

2007 

810 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014057 /четиринадесет хиляди и 

петдесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

10,30 / десет 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4,119 / четири декара  сто и  

деветнадесет кв. м. / дка 

811 811 

13.08.

2007 

811 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014058 /четиринадесет хиляди и 

петдесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4,760 / четири декара  седемстотин и  

шестдесет кв. м. / дка 

11,90 

/единадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

812 812 

13.08.

2007 

812 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014059 /четиринадесет хиляди  

петдесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4,252 / четири декара  двеста  

петдесет и две кв. м. / дка 

10,60 /десет 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

813 813 

13.08.

2007 

813 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014062 /четиринадесет хиляди  

шестдесет и две/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,207 / един декар  двеста  и седем  кв. 

3,00 /три/ 

лева. 

     

 



м. / дка 

814 814 

13.08.

2007 

814 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014063 /четиринадесет хиляди  

шестдесет и три/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,907 / един декар  деветстотин  и 

седем  кв. м. / дка 

4,80 /четири 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

815 815 

13.08.

2007 

815 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014064/четиринадесет хиляди 

шестдесет и четири/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1.918/ един декар  деветстотин и 

осемнадесет кв.м./ дка 

4.80 /четири 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

816 816 

13.08.

2007 

816 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014065/четиринадесет хиляди 

шестдесет и пет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.203/ един декар  двеста и три кв.м./ 

дка 

8.00 /осем 

лева / лева. 

     

 

817 817 

13.08.

2007 

817 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014066/четиринадесет хиляди 

шестдесет и шест/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

3.80 / три 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1.537/ един декар  петстотин  тридесет 

и седем кв.м./ дка 

818 818 

13.08.

2007 

818 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014067/четиринадесет хиляди 

шестдесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.936/ нула декара  деветстотин  

тридесет и шест кв.м./ дка 

17.30 / 

седемнадес

ет лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

819 819 

13.08.

2007 

819 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014068/четиринадесет хиляди 

шестдесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2.055/ два декара  петдесет и пет 

кв.м./ дка 

5.10 / пет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

820 820 

17.08.

2007 

820 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014069/четиринадесет хиляди 

шестдесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4.703/ четири декара  седемстотин и 

11.80 / 

единадесет 

лева 

иосемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



три кв.м./ дка 

821 821 

17.08.

2007 

821 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014074/четиринадесет хиляди 

седемдесет и четири/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  7.878/ седем декара  осемстотин 

седемдесет  и  осем кв.м./ дка 

19.70 / 

деветнадесе

т лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

822 822 

17.08.

2007 

822 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014075/четиринадесет хиляди 

седемдесет и пет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4.138/ четири декара  сто тридесет  и  

осем кв.м./ дка 

10.30 / десет 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

823 823 

17.08.

2007 

823 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014076/четиринадесет хиляди 

седемдесет и шест/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  14.474/ четиринадесет  декара  

четиристотин  седемдесет  и  четири кв.м./ дка 

36.20 / 

тридесет и 

шест лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

824 824 

17.08.

2007 

824 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014077/четиринадесет хиляди 

седемдесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

22.30 / 

двадесет и 

два лева и 

тридесет 

стотинки / 

     

 



м."ВЪРХЪТ

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  8.931/ осем  декара  деветстотин  

тридесет  и  един кв.м./ дка 

лева. 

825 825 

27.08.

2007 

825 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014079/четиринадесет хиляди 

седемдесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 6.315  дка/шест декара и триста и 

петнадесет кв.м./ 

15.80 

/петнадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

826 826 

27.08.

2007 

826 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014080/четиринадесет хиляди и 

осемдесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 5.942  дка/пет декара и деветстотин 

четиридесет и два кв.м./ 

14.90 

/четиринаде

сет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

827 827 

27.08.

2007 

827 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014081/четиринадесет хиляди 

осемдесет и едно/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.228  дка/два декара и двеста 

5.60 /пет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



двадесет и осем кв.м./ 

828 828 

27.08.

2007 

828 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014082/четиринадесет хиляди 

осемдесет и две/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 3.197  дка/три декара и сто деветдесет 

и седем кв.м./ 

8.00 /осем/ 

лева. 

     

 

829 829 

27.08.

2007 

829 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014083/четиринадесет хиляди 

осемдесет и три/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.563  дка/един декар и петстотин 

шестдесет и три кв.м./ 

3.90 /три 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

830 830 

27.08.

2007 

830 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014084/четиринадесет хиляди 

осемдесет и четири/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 3.969  дка/три декара и деветстотин 

шестдесет и девет кв.м./ 

9.90 /девет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

831 831 

27.08.

2007 

831 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014085/четиринадесет хиляди 

осемдесет и пет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

7.40 /седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.972  дка/два декара и деветстотин 

седемдесет и два кв.м./ 

832 832 

27.08.

2007 

832 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014086/четиринадесет хиляди 

осемдесет и шест/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 0.949  дка/нула декара и деветстотин 

четиридесет и девет кв.м./ 

2.40 /два 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

833 833 

27.08.

2007 

833 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014087/четиринадесет хиляди 

осемдесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.840  дка/два декара и осемстотин и 

четиридесет кв.м./ 

7.10 /седем 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

834 834 

27.08.

2007 

834 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014088/четиринадесет хиляди 

осемдесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 4.726  дка/четири декара и 

11.80 

/единадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



седемстотин двадесет и шест кв.м./ 

835 835 

27.08.

2007 

835 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014089/четиринадесет хиляди 

осемдесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 3.153  дка/три декара и сто петдесет и 

три кв.м./ 

7.90 /седем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

836 836 

27.08.

2007 

836 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014090/четиринадесет хиляди и 

деветдесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.064  дка/един декар и шестдесет и 

читири кв.м./ 

2.30 /два 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

837 837 

27.08.

2007 

837 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014091/четиринадесет хиляди 

деветдесет и едно/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.298  дка/два декара и двеста 

деветдесет и осем кв.м./ 

5.10 /пет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

838 838 

27.08.

2007 

838 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 014092/четиринадесет хиляди 

деветдесет и две/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

4.40 /четири 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



м."ВЪРХЪТ

" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.024  дка/два декара и деветдесет и 

четири кв.м./ 

839 839 

27.08.

2007 

839 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014093/четиринадесет хиляди 

деветдесет и три/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.965  дка/един декар и деветстотин 

шестдесет и пет кв.м./ 

4.30 /четири 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

840 840 

28.08.

2007 

840 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014097/четиринадесет хиляди 

деветдесет и седем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.400  дка/един декар и четиристотин 

кв.м./ 

3.10 /три 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

841 841 

28.08.

2007 

841 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014098/четиринадесет хиляди 

деветдесет и осем/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 41.552  дка/четиридесет и един декара 

91.40 

/деветдесет 

и един лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



и петстотин петдесет и два кв.м./ 

842 842 

28.08.

2007 

842 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014099/четиринадесет хиляди 

деветдесет и девет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.235  дка/два декара и двеста 

деветдесет и пет кв.м./ 

4.90 /четири 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

843 843 

28.08.

2007 

843 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014100/четиринадесет хиляди и сто/, 

м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.266  дка/един декар и двеста 

шестдесет и шест кв.м./ 

2.80 /два 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

844 844 

28.08.

2007 

844 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014101/четиринадесет хиляди сто и 

едно/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 0.432  дка/нула декара и четиристотин 

тридесет и два кв.м./ 

0.80 /нула 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

845 845 

28.08.

2007 

845 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

І етап, V 

           Поземлен имот 1232/хиляда двеста 

тридесет и две/, попадащ в УПИ ІІ/две римско/- 

за ЕСП училище  от кв.54 /петдесет и четири/ и 

малка част в улица о.т.345-365/триста 

четиридесет и пет, тире, триста шестдесет и 

пет/ по действащия план на гр.Габрово - 

72 

023.20/седе

мдесет и две 

хиляди 

двадесет и 

три лева и 

     

         1. Съгласно платежно 

нареждане от 26.06.2007 г. 

Община Габрово е 

заплатила стойността на 



част, кв. 54, 

бул. 

"Могильов". 

І/първи/ етап, V/пета/ част, с площ  от 5 395/пет 

хиляди триста деветдесет и пет/ кв.м., 

незастроен 

двадесет 

стотинки/ 

имота на  "ПАРМА" ООД - 

гр.Севлиево в размер на 80 

000.00 /осемдесет хиляди/ 

лева. 

846 846 

28.08.

2007 

846 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012246/дванадесетхиляди двеста 

четиридесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,085 дка/ три декара и осемдесет и 

пет кв.м./ 

14,70 

/четиринаде

сет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

847 847 

28.08.

2007 

847 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012249/дванадесет хиляди двеста 

четиридесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 14,051 дка/ четиринадесет декара и 

петдесет и един кв.м./ 

73,80 

/седемдесет 

и три лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   Имотът е образуван от 

имот №012245 

848 848 

28.08.

2007 

848 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012250/дванадесет хиляди двеста и 

петдесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,699 дка/ нула декара шестстотин 

деветдесет и девет кв.м./ 

3,80 / три 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

   Имотът е образуван от 

имот №012203 

849 849 

28.08.

849 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 012252/дванадесет хиляди двеста 

петдесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

2,90 / два 

лева и 

деветдесет 

     

   Имотът е образуван от 



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,608 дка/ нула декара шестстотин   и 

осем кв.м./ 

стотинки/ 

лева. 

имот №012245 

850 850 

28.08.

2007 

850 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012254/дванадесет хиляди двеста 

петдесет и четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6,689 дка/ шест декара шестстотин   

осемдесет и девет кв.м./ 

31,80 / 

тридесет и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

851 851 

28.08.

2007 

851 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012256/дванадесет хиляди двеста 

петдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -19,410дка/ деветнадесет декара 

четиристотин и десет кв.м./ 

101,90 / сто 

и един лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

852 852 

28.08.

2007 

852 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012258/дванадесет хиляди двеста 

петдесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

23,20 / 

двадесет и 

три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 4,891дка/ четири декара осемстотин 

деветдесет и един кв.м./ 

853 853 

28.08.

2007 

853 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012259/дванадесет хиляди двеста 

петдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 15,114 дка/ петнадесет декара сто и 

четиринадесет кв.м./ 

71,80 / 

седемдесет 

и един лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

854 854 

28.08.

2007 

854 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012260/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,095 дка/ три декара деветдесет и пет 

кв.м./ 

14,70 

/четиринаде

сет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

855 855 

28.08.

2007 

855 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012261/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и един/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,259  дка/ два декара двеста петдесет 

и девет кв.м./ 

55,80 

/петдесет и 

пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

856 856 

28.08.

856 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 012262/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и две/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

16,70 

/шестнадесе

т лева и 

     

Имотът е образуван от имот 



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,181  дка/ три декара сто осемдесет и 

един кв.м./ 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

№012257 

857 857 

28.08.

2007 

857 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012263/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и три/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,952  дка/ един декар деветстотин 

петдесет и два кв.м./ 

9,30 /девет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

858 858 

28.08.

2007 

858 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012264/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и четири/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,825 дка/ три декара осемстотин 

двадесет и пет кв.м./ 

18,20 

/осемнадесе

т лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

859 859 

28.08.

2007 

859 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012265/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и пет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

11,00 

/единадесет 

лева / лева. 

     

 



Девета 

Площ - 2,325 дка/ три декара осемстотин 

двадесет и пет кв.м./ 

860 860 

28.08.

2007 

860 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012266/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,925 дка/ един декар деветстотин 

двадесет и пет кв.м./ 

9,10 /девет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

861 861 

31.08.

2007 

861 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"тЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012267/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и седем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.403/ един  декар  четиристотин   и  

три кв.м./ дка 

6.70 / шест 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

862 862 

31.08.

2007 

862 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012268/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и осем/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.289/ един  декар  двеста осемдесет   

и  девет кв.м./ дка 

6.10 / шест 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

863 863 

31.08.

863 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 012269/дванадесет хиляди двеста 

шестдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

12.00 / 

дванадесет / 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.522/ два  декара  петстотин двадесет   

и  два кв.м./ дка 

лева.  

864 864 

31.08.

2007 

864 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014001/четиринадесет хиляди  и 

едно/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  0.742/ нула декара  седемстотин  

четиридесет   и  два кв.м./ дка 

1.60 / един 

лев и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

865 865 

31.08.

2007 

865 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014002/четиринадесет хиляди  и две/, 

м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  5.921/ пет декара  деветстотин  

двадесет   и  един кв.м./ дка 

13.00 / 

тринадесет 

лева / лева. 

     

 

866 866 

31.08.

2007 

866 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014003/четиринадесет хиляди  и три/, 

м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

4.90 / четири 

лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Десета 

Площ -  2.209/ два декара  двеста   и  девет 

кв.м./ дка 

867 867 

31.08.

2007 

867 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014004/четиринадесет хиляди  и 

четири/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.885/ три декара  осемстотин 

осемдесет   и  пет кв.м./ дка 

8.50 / осем 

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

868 868 

31.08.

2007 

868 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014005/четиринадесет хиляди  и пет/, 

м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.499/ три декара  четиристотин 

деветдесет   и  девет кв.м./ дка 

7.70 / седем 

лева  и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

869 869 

31.08.

2007 

869 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014006/четиринадесет хиляди  и 

шест/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4.376/ четири декара  триста 

седемдесет   и  шест кв.м./ дка 

9.60 / седем 

лева  и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

870 870 

31.08.

870 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 014007/четиринадесет хиляди  и 

седем/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

11.50 / 

единадесет 

лева  и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  5.213/ пет декара  двеста  и  

тринадесеткв.м./ дка 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

871 871 

31.08.

2007 

871 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014008/четиринадесет хиляди  и 

осем/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3.228/ три декара  двеста  двадесет и 

осем кв.м./ дка 

7.10 / седем 

лева  и  

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

872 872 

31.08.

2007 

872 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014009/четиринадесет хиляди  и 

осем/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  6.582/ шест декара  петстотин  

осемдесет и два кв.м./ дка 

14.50 / 

четиринадес

ет лева  и  

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

873 873 

31.08.

2007 

873 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014013/четиринадесет хиляди  и 

тринадесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

18.90 / 

осемнадесет 

лева  и  

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Десета 

Площ -  8.589/ осем декара  петстотин  

осемдесет и девет кв.м./ дка 

874 874 

31.08.

2007 

874 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014014/четиринадесет хиляди  и 

четиринадесет/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2.244/ два декара  двеста  четиридесет 

и четири кв.м./ дка 

4.90 / четири 

лева  и  

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

875 875 

31.08.

2007 

875 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ВЪРХЪТ" 

 Имот № 014015/четиринадесет хиляди  и 

петнадесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  6.130/ шест декара   сто  и тридесет 

кв.м./ дка 

13.50 / 

тринадесет 

лева  и  

петдесетдес

ет стотинки/ 

лева. 

     

 

876 876 

05.09.

2007 

876 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014016 /четиринадесет хиляди  и 

шестнадесет /, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  4,369 / четири  декара  триста 

шестдесет и девет  кв. м. / дка 

9,60 /девет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

877 877 

05.09.

877 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 014017 /четиринадесет хиляди  и 

седемнадесет /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

14,30 

/четиринаде

сет лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  6,503 / шест  декара  петстотин  и  три  

кв. м. / дка 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

878 878 

05.09.

2007 

878 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014018 /четиринадесет хиляди  и 

осемнадесет /, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2,926 / два  декара  деветстотин 

двадесет и шест  кв. м. / дка 

6,40 /шест 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

879 879 

05.09.

2007 

879 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014019 /четиринадесет хиляди  и 

деветнадесет /, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  6,682 / шест  декара  шестстотин 

осемдесет и две  кв. м. / дка 

14,70 

/четиринаде

сет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

880 880 

05.09.

2007 

880 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014020 /четиринадесет хиляди  и 

двадесет /, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

15,20 

/петнадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Десета 

Площ -  6,915 / шест  декара  деветстотин и 

петнадесет  кв. м. / дка 

881 881 

05.09.

2007 

881 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014021 /четиринадесет хиляди  

двадесет и един /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3,616 / три  декара  шестстотин и 

шестнадесет  кв. м. / дка 

8,00 /осем 

лева / лева. 

     

 

882 882 

05.09.

2007 

882 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014022 /четиринадесет хиляди  

двадесет и две /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3,163 / три  декара  сто  шестдесет  и 

три кв. м. / дка 

7,00 /седем 

лева / лева. 

     

 

883 883 

05.09.

2007 

883 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014023 /четиринадесет хиляди  

двадесет и три /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3,082 / три  декара  осемдесет  и  два  

кв. м. / дка 

6,80 /шест 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

884 884 

05.09.

884 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 014024 /четиринадесет хиляди  

двадесет и четири /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

4,80 /четири 

лева и 

осемдесет 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2,186 / два  декара  сто осемдесет  и  

шест  кв. м. / дка 

стотинки / 

лева. 

 

885 885 

05.09.

2007 

885 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014025 /четиринадесет хиляди  

двадесет и пет /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2,296 / два  декара  двеста деветдесет  

и  шест  кв. м. / дка 

5,10 /пет 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

886 886 

05.09.

2007 

886 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014026 /четиринадесет хиляди  

двадесет и шест /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1,610 / един  декар  шестстотин  и 

десет кв. м. / дка 

3,50 /три 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

887 887 

05.09.

2007 

887 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014027 /четиринадесет хиляди  

двадесет и седем /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

4,70 /четири 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Десета 

Площ -  2,142 / два  декара сто четиридесет  и 

два кв. м. / дка 

888 888 

05.09.

2007 

888 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014028 /четиринадесет хиляди  

двадесет и осем /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  3,526 / три  декара  петстотин  

двадесет и шест кв. м. / дка 

7,80 /седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

889 889 

05.09.

2007 

889 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014029 /четиринадесет хиляди  

двадесет и девет /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2,780 / два  декара  седемстотин  и 

осемдесет кв. м. / дка 

6,10 /шест 

лева и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

890 890 

05.09.

2007 

890 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

Имот № 014030 /четиринадесет хиляди и 

тридесет /, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  2,597 / два  декара  петстотин  

деветдесет  и седем  кв. м. / дка 

5,70 /пет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

891 891 

05.09.

891 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 014031/четиринадесет хиляди 

тридесет и едно /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

14.80 

/четиринаде

сет лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 6.739  дка/шест декара и седемстотин 

тридесет и девет кв.м./ 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

892 892 

05.09.

2007 

892 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014032/четиринадесет хиляди 

тридесет и две /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 1.762  дка/един декар и седемстотин 

шестдесет и две кв.м./ 

3.90 /три 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

893 893 

05.09.

2007 

893 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014033/четиринадесет хиляди 

тридесет и три /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 5.454  дка/пет декара и четиристотин 

петдесет и четири кв.м./ 

12.00 

/дванадесет/ 

лева. 

     

 

894 894 

05.09.

2007 

894 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 014034/четиринадесет хиляди 

тридесет и читири/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

8.60 /осем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Десета 

Площ - 3.903  дка/три декара и деветстотин и 

три кв.м./ 

895 895 

05.09.

2007 

895 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 012243/дванадесет хиляди двеста 

четиридесет и три /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.087  дка/два декара и осемдесет и 

седем кв.м./ 

9.90 /девет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

896 896 

05.09.

2007 

896 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 013014 /тринадесет хиляди  и 

четиринадесет /, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,258 / два  декара двеста петдесет и 

осем кв. м. / дка 

10,50 / десет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

897 897 

12.09.

2007 

897 Област 

Габрово, 

гр.Габрово  

- І етап, ІІ 

част, кв.40, 

УПИ І-

жилищен 

комплекс, 

ул.Лазурна 

№ 16, вх. 

"В",  ет.ІІ, 

ап.5. 

АПАРТАМЕНТ № 5/пет/, състоящ се от дневна, 

две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и 

тераса 

 

Застроена площ  -     64.86/шестдесет и четири 

цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м. 

 

ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ    № 5/едно/ 

  

Площ -   7.73 /седем цяло и седемдесет и три 

стотни/ кв.м. 

12 739.30 

/дванадесет 

хиляди 

седемстотин 

тридесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

    З-д № 2942//14.12.2007 г. 

 



 

заедно с 2.071% /две цяло и седемдесет и 

една хилядни/ ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж, равняващи се 

на 8.41/осем цяло и четиридесет и една 

стотни/ кв.м. 

Жилищният блок е на 5/пет/етажа, построен 

1983 г./хиляда деветстотин осемдесет и три/ 

898 898 

01.10.

2007 

898 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012270 /дванадесет хиляди двеста и 

седемдесет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,059 / един  декар  петдесет и  девет 

кв. м. / дка 

4,20 /четири 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

899 899 

01.10.

2007 

899 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012271 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и един /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0,549 / нула  декара  петстотин 

четиридесет и  девет кв. м. / дка 

2,60 / два 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

900 900 

01.10.

2007 

900 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012272 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и две /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

20,20 / 

двадесет 

лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Площ -  4,251 / четири  декара  двеста 

петдесет и  един кв. м. / дка 

901 901 

01.10.

2007 

901 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012273 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и три /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2,468 / два  декара  четиристотин 

шестдесет и  осем  кв. м. / дка 

11,70 / 

единадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

902 902 

01.10.

2007 

902 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012274 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и четири /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3,312 / три  декара  триста и  

дванадесет кв. м. / дка 

15,70 / 

петнадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

903 903 

01.10.

2007 

903 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012275 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и пет /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3,272 / три  декара  двеста  

седемдесет и два  кв. м. / дка 

15,50 / 

петнадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   Имотът е образуван от 

имот № 012251 

904 904 

01.10.

2007 

904 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Имот № 012276 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и шест /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

42,30 / 

четиридесет 

и два лева и 

тридесет 

стотинки / 

     

   Имотът е образуван от 

имот № 012257 



Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  8,059 / осем  декара и  петдесет и 

девет  кв. м. / дка 

лева. 

905 905 

01.10.

2007 

905 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012277 /дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и седем /, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,182 / нула  декара и  сто осемдесет и 

два  кв. м. / дка 

0,90 / нула 

лева и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

906 906 

01.10.

2007 

906 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012279/дванадесет хиляди двеста  

седемдесет и девет/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,604 / един  декар и шестотин и 

четири  кв. м. / дка 

7,60 / седем 

лева и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

907 907 

01.10.

2007 

907 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТЯСНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 012286/дванадесет хиляди двеста  

осемдесет и шест/, м."ТЯСНА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,239 /нула декара и двеста тридесет и 

1,10 / един 

лев  и десет 

стотинки / 

лева. 

     

 



девет кв. м. / дка 

908 908 

01.10.

2007 

908 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛИСЕЦ" 

Имот № 012287/дванадесет хиляди двеста  

осемдесет и седем/, м."ЛИСЕЦ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5,374/пет декара и триста седемдесет 

и четири кв. м. / дка 

21,50 / 

двадесет и 

един лева  и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

909 909 

01.10.

2007 

909 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м."  

НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 013004/тринадесет хиляди и четири  /, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,201 /три декара и двеста и един кв. м. 

/ дка 

15,20 / 

петнадесет 

лева  и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

910 910 

01.10.

2007 

910 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м."  

НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 013005/тринадесет хиляди и пет  /, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,290 /два декара и двеста и  

деветдесет кв. м. / дка 

12,60 / 

дванадесет 

лева  и 

шестдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

911 911 

01.10.

2007 

911 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м."  

Имот № 013006/тринадесет хиляди и шест  /, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

13,00 / 

тринадесет 

лева  и нула 

стотинки / 

лева. 

     

 



НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,364 /два декара и триста шестдесет и 

четири кв. м. / дка 

912 912 

04.10.

2007 

912 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013007/тринадесет хиляди  и седем/, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

ДеВета 

Площ -  2.512/ два декара   петстотин и 

дванадесет кв.м./ дка 

13.80 / 

тринадесет 

лева  и  

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

913 913 

04.10.

2007 

913 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013008/тринадесет хиляди  и осем/, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.845/ един декар   осемстотин  

четиридесет и пет кв.м./ дка 

10.10 / десет 

лева  и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

914 914 

04.10.

2007 

914 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013009/тринадесет хиляди  и девет/, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.985/ два декара   деветстотин  

16.40 / 

шестнадесет 

лева  и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



осемдесет и пет кв.м./ дка 

915 915 

04.10.

2007 

915 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013010/тринадесет хиляди  и десет/, 

м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.188/ три декара   сто  осемдесет и 

осем кв.м./ дка 

17.50 / 

седемнадес

ет лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

916 916 

04.10.

2007 

916 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013011/тринадесет хиляди  и 

единадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.962/ два декара   деветстотин  

шестдесет и два кв.м./ дка 

16.30 / 

шестнадесет 

лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

917 917 

04.10.

2007 

917 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013012/тринадесет хиляди  и 

дванадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.414/ три декара   четиристотин  и  

четиринадесет кв.м./ дка 

18.80 / 

осемнадесет 

лева  и   

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

918 918 

04.10.

2007 

918 Област 

Габрово, 

гр.Габрово - 

І етап, V 

част, кв. 69, 

УПИ ІІ - за 

Едноетажна масивна сграда, състоящ се от 

две помещения и коридор 

 

Застроена площ  -     54.60 /петдесет и четири 

7 327.40 

лв./седем 

хиляди 

триста 

двадесет и 

седем лева 

     

 



озеленяван

е,ул.Петър 

Михов 

цяло и шестдесет стотни/ кв.м., 

 

Сградата е построена през 1980 /хиляда 

деветстотин и осемдесета/ година 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

919 919 

04.10.

2007 

919 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка 

с ЕКАТТЕ 

43339, 

м."КАРАЛС

КА 

УСОЙНА" 

Имот № 016099 /шестнадесет хиляди 

деветдесет и девет /, м."КАРАЛСКА УСОЙНА", 

землище на с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 

43339/четиридесет и три хиляди триста 

тридесет и девет/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  47.771 /четиридесет и седем  декара и 

седемстотин седемдесет и един кв. м. / дка 

136.10 / сто 

тридесет и 

шест лева и 

десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

920 920 

04.10.

2007 

920 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово 

с ЕКАТТЕ 

14218, 

м."ГОРНА 

СТЪРНА" 

Имот № 056058 /петдесет и шест хиляди 

петдесет и осем /, м."ГОРНА СТЪРНА", 

землище на гр.Габрово  с ЕКАТТЕ 

14218/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ -  1.869 /еди декар и осемстотин 

шестдесет и девет кв. м. / дка 

229.00 

/двеста 

двадесет и 

девет/ лева. 

     

 

921 921 

04.10.

2007 

921 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово 

с ЕКАТТЕ 

14218, 

м."ДОЛНА 

СТЪРНА" 

Имот № 056069 /петдесет и шест хиляди 

шестдесет и девет/, м."ДОЛНА СТЪРНА", 

землище на гр.Габрово  с ЕКАТТЕ 

14218/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

846.10 

/осемстотин 

четиридесет 

и шест лева 

и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Площ -  6.907/шест декара и деветстотин и 

седем кв. м. / дка 

922 922 

04.10.

2007 

922 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово 

с ЕКАТТЕ 

14218, 

м."ДОЛНА 

СТЪРНА" 

Имот № 056070 /петдесет и шест хиляди и 

седемдесетт/, м."ДОЛНА СТЪРНА", землище 

на гр.Габрово  с ЕКАТТЕ 14218/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ -  14.127/четиринадесет декара и 

стодвадесет и седем кв. м. / дка 

1730.60 

/хиляда 

седемстотин 

и тридесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

923 923 

04.10.

2007 

923 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Вранилов

ци 

Урегулиран поземлен имот ІХ-121/девети, 

тире, сто двадесет и едно/ от кв.5 /пет/ по 

плана на с.Враниловци, общ.Габрово, с площ  

от 720/седемстотин и двадесет/ кв.м., 

незастроен 

1 

127.80/хиляд

а сто 

двадесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

924 924 

04.10.

2007 

924 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Вранилов

ци 

Поземлен имот 121а/сто двадесет и едно "а"/ 

от кв.5 /пет/ по плана на с.Враниловци, 

общ.Габрово, с площ  от 265/двеста шестдесет 

и пет/ кв.м., незастроен 

415.10/четир

истотин и 

петнадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

лева 

     

 

925 925 

04.10.

2007 

925 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

І етап, ІІ 

част, кв.44, 

ул.Свищовс

ка - 

ул.Лазурна 

Поземлен имот 1264/хиляда двеста шестдесет 

и четири/от кв.44 по плана на гр.Габрово, с 

площ  от 360/триста шестдесет/ кв.м., 

незастроен 

4 

698.00/четир

и хиляди 

шестстотин 

деветдесет 

и осем/ лева 

     

ПИ 1264 попада в улица с 

о.т. 281 - 282 и в улица с о.т. 

282 - 284. 

926 926 

04.10.

2007 

926 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Кметовци, 

кв.13 

Поземлен имот 246/двеста четиридесет и 

шест/от кв.13 по плана на с.Кметовци, 

общ.Габрово, с площ  от 590/петстотин и 

деветдесет/ кв.м., незастроен 

820.30/осем

стотин и 

двадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 



927 927 

04.10.

2007 

927 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

ІІІ етап, 

кв.241, 

ул.Веслец 

Поземлен имот 156/сто петдесет и шест/от 

кв.241/двеста четиридесет и едно/ по плана на 

гр.Габрово - ІІІ/трети/ етап, с площ  от 

92/деветдесет и два/ кв.м., незастроен 

1 

719.50/хиляд

а 

седемстотин 

и 

деветнадесе

т лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

928 928 

04.10.

2007 

928 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Боженцит

е с ЕКАТТЕ 

04964, 

м."ДРАГАН

ОВ 

ПОЛУГАР" 

Имот № 000005 /пет/, м."ДРАГАНОВ 

ПИЛУГАР", землище на с.Боженците  с 

ЕКАТТЕ 04964/четири хиляди деветстотин 

шестдесет четири/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - ВОДОЕМ 

 

Площ -  0.318 /НУЛА  декара и триста и 

осемнадесет кв. м. / дка 

2.70 /два 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

929 929 

04.10.

2007 

929 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013013/тринадесет хиляди  и 

тринадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1,900/ един декар   и деветстотин 

кв.м./ дка 

10.50 / десет 

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

930 930 

04.10.

2007 

930 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013015/тринадесет хиляди  и 

петнадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,060/ два декара   и шестдесет кв.м./ 

12.90 / 

дванадесет 

лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



дка 

931 931 

04.10.

2007 

931 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013016/тринадесет хиляди  и 

шестнадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,674/ два декара   и шестотин 

седемдесет и четири кв.м./ дка 

16.70 / 

шестнадесет 

лева  и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

932 932 

04.10.

2007 

932 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013017/тринадесет хиляди  и 

седемнадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,128/ три декара   и сто двадесет и 

осем кв.м./ дка 

19.50 / 

деветнадесе

т лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

933 933 

04.10.

2007 

933 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013018/тринадесет хиляди  и 

осемнадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,745/ два декара   и седемстотин 

четиридест и пет кв.м./ дка 

17.20 / 

седемнадес

ет лева  и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

934 934 

04.10.

2007 

934 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

 Имот № 013019/тринадесет хиляди  и 

деветнадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

12.00 / 

дванадесет 

лева  и нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 



"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,924/ един декар   и деветстотин 

двадесет и четири кв.м./ дка 

935 935 

04.10.

2007 

935 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013020/тринадесет хиляди  и 

двадесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,187/ три декара   и сто осемдесет и 

седем кв.м./ дка 

19.90 / 

деветнадесе

т лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

936 936 

04.10.

2007 

936 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013021/тринадесет хиляди  и 

двадесет и едно/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,741/ нула декара   и седемстотин 

четиридесет и един кв.м./ дка 

4.60 / четири 

лева  и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

937 937 

04.10.

2007 

937 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013022/тринадесет хиляди  и 

двадесет и две/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,793/ два декара  и седемстотин 

17,50 / 

седемнадес

ет лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



деветдесет и три кв.м./ дка 

938 938 

04.10.

2007 

938 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013023/тринадесет хиляди  и 

двадесет и три/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,687/ един декар  и шестстотин 

осемдесет и седем кв.м./ дка 

10,50 / десет 

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

939 939 

04.10.

2007 

939 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013024/тринадесет хиляди  и 

двадесет и четире/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,296/ два декара  и двеста деветдесет 

и шест кв.м./ дка 

14,30 / 

четиринадес

ет лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

940 940 

04.10.

2007 

940 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013025/тринадесет хиляди  и 

двадесет и пет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,558/четири декара  и петстотин 

петдесет и осем кв.м./ дка 

28,50 / 

двадесет и 

осем лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

941 941 

04.10.

2007 

941 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

 Имот № 013027/тринадесет хиляди  и 

двадесет и седем/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

43,80 / 

четиридесет 

и три лева  и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 



"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7,005/седем декара  и   пет кв.м./ дка 

лева. 

942 942 

10.10.

2007 

942 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013028/тринадесет хиляди  и 

двадесет и осем/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,686 / нула декара осемдесет и шест 

кв.м./ дка 

4,30 / четири 

лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

943 943 

10.10.

2007 

943 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013029/тринадесет хиляди  и 

двадесет и девет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,019 / два декара  и деветнадесет  

кв.м./ дка 

12,60 / 

дванадесет 

лева  и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

944 944 

10.10.

2007 

944 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013030 /тринадесет хиляди  и 

тридесет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.804 / един декар осемстотин  и 

11,30 / 

единадесет 

лева  и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



четири  кв.м./ дка 

945 945 

10.10.

2007 

945 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013031 /тринадесет хиляди  тридесет 

и един/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.263 / един декар двеста шестдесет и 

три  кв.м./ дка 

7,90 / седем 

лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

946 946 

10.10.

2007 

946 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013032 /тринадесет хиляди  тридесет 

и две/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.275 / един декар двеста седемдесет и 

пет  кв.м./ дка 

8,00 / осем 

лева / лева. 

     

 

947 947 

10.10.

2007 

947 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013033 /тринадесет хиляди  тридесет 

и три/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.361 / един декар триста шестдесет и 

един  кв.м./ дка 

8,50 / осем 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

948 948 

10.10.

2007 

948 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

 Имот № 013034 /тринадесет хиляди  тридесет 

и четири/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

8,70 / осем 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.396 / един декар триста деветдесет и 

шест кв.м./ дка 

949 949 

10.10.

2007 

949 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013035 /тринадесет хиляди  тридесет 

и пет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,911 / нула декара деветстотин и  

единадесет кв.м./ дка 

5,70 / пет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

950 950 

10.10.

2007 

950 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013036 /тринадесет хиляди  тридесет 

и шест/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,325 / три декара триста двадесет и  

пет кв.м./ дка 

20,80 / 

двадесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

951 951 

10.10.

2007 

951 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013037 /тринадесет хиляди  тридесет 

и седем/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6,156 / шест декара сто петдесет и 

38,50 / 

тридесет и 

осем  лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



шест кв.м./ дка 

952 952 

10.10.

2007 

952 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013038 /тринадесет хиляди  тридесет 

и осем/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,715 / един декар седемстотин и  

петнадесет  кв.м./ дка 

10,70 /десет  

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

953 953 

10.10.

2007 

953 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013052 /тринадесет хиляди  петдесет 

и две/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина; 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,500 / три  декара и  петстотин  кв.м./ 

дка 

113,70 / сто 

и 

тринадесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок 

954 954 

10.10.

2007 

954 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 Имот № 013059 /тринадесет хиляди  петдесет 

и девет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина; 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,109 / един  декар сто и девет  кв.м./ 

дка 

36,00 / 

тридесет и 

шест/ лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок 

955 955 

11.10.

2007 

955 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

 Имот № 013069/тринадесет хиляди  и 

шестдесет и девет/, м."НЕДКОВА РЪТЛИНА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

54.00 / 

петдесет и 

четири / 

лева. 

     

 



"НЕДКОВА 

РЪТЛИНА" 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.661/ един декар   шестстотин   

шестдесет и един кв.м./ дка 

956 956 

11.10.

2007 

956 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013071/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и едно/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.104/ един декар   сто и четири кв.м./ 

дка 

6.90 / шест 

лева  и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

957 957 

11.10.

2007 

957 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013072/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и две/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.135/ два  декара   сто тридесет и пет 

кв.м./ дка 

6.90 / шест 

лева  и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

958 958 

11.10.

2007 

958 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013076/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и шест/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  4.069/ четири  декара   шестдесет и 

25.40 

/двадесет и 

пет лева  и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



девет кв.м./ дка 

959 959 

11.10.

2007 

959 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013077/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и седем/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.680/ три  декара  шестстотин и  

осемдесет кв.м./ дка 

23.00 

/двадесет и 

три / лева. 

     

 

960 960 

11.10.

2007 

960 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013078/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и осем/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.829/ два  декара  осемстотин и  

двадесет и девет  кв.м./ дка 

17.70 

/седемнадес

ет лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

961 961 

11.10.

2007 

961 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м. 

"ДРЯНА" 

 Имот № 013079/тринадесет хиляди  и 

седемдесет и девет/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.526/ един  декар петстотин и  

двадесет и шест  кв.м./ дка 

9.50 /девет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

962 962 

11.10.

2007 

962 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 013080/тринадесет хиляди  и 

осемдесет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

22.10 

/двадесет и 

два лева и 

десет 

стотинки / 

     

 



Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.538/ три декара петстотин тридесет и 

осем  кв.м./ дка 

лева. 

963 963 

11.10.

2007 

963 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013085/тринадесет хиляди   осемдесе 

и пет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  1.036/ един декар тридесет и шест 

кв.м./ дка 

6.50 / шест 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

964 964 

11.10.

2007 

964 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013088/тринадесет хиляди   

осемдесет и осем/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.923/ три декара деветстотин  

двадесет и три кв.м./ дка 

24.50 

/двадесет и 

четири лева 

и петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

965 965 

11.10.

2007 

965 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013089/тринадесет хиляди   

осемдесет и девет/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.801/ два декара осемстотин  и  един 

15.40 

/петнадесет 

лева и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



кв.м./ дка 

966 966 

11.10.

2007 

966 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013090/тринадесет хиляди  и  

деветдесет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.985/ два декара деветстотин  

осемдесет и пет кв.м./ дка 

16.40 

/шестнадесе

т лева и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

967 967 

11.10.

2007 

967 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013091/тринадесет хиляди  

деветдесет и едно/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  3.003/ три декара и три кв.м./ дка 

16.50 

/шестнадесе

т лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

968 968 

11.10.

2007 

968 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 м. "ДРЯНА" 

 Имот № 013092/тринадесет хиляди  

деветдесет и две/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  2.283/ два декара  двеста  осемдесет и 

три кв.м./ дка 

14.30 

/четиринаде

сет лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

969 969 

15.10.

2007 

969 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 013093/тринадесет хиляди 

деветдесет и три /, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

21.00 

/двадесет и 

един/ лева. 

     

 



м."ДРЯНА" Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.820  дка/три декара и осемстотин и 

двадесет кв.м./ 

970 970 

15.10.

2007 

970 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013094/тринадесет хиляди 

деветдесет и четири/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.473  дка/три декара и четиристотин 

седемдесет и три кв.м./ 

19.10 

/деветнадес

ет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

971 971 

15.10.

2007 

971 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013095/тринадесет хиляди 

деветдесет и пет/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5.141  дка/пет декара и сто 

четиридесет и един кв.м./ 

28.30 

/двадесет и 

осем лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

972 972 

15.10.

2007 

972 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013097/тринадесет хиляди 

деветдесет и седем/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.058  дка/два декара и петдесет и 

осем кв.м./ 

11.30 

/единадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



973 973 

15.10.

2007 

973 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013098/тринадесет хиляди 

деветдесет и осем/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.319  дка/един декар и триста и 

деветнадесет кв.м./ 

7.70 /седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

974 974 

15.10.

2007 

974 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013099/тринадесет хиляди 

деветдесет и девет/, м."ДРЯНА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6.300  дка/шест декара и триста кв.м./ 

34.70 

/тридесет и 

четири лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

975 975 

15.10.

2007 

975 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013100/тринадесет хиляди и сто/, 

м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.751  дка/нула декара и седемстотин 

петдесет и един кв.м./ 

4.10 /четири 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

976 976 

15.10.

2007 

976 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013101/тринадесет хиляди сто и 

едно/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

8.40 /осем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.530  дка/един декар и петстотин и 

тридесет кв.м./ 

977 977 

15.10.

2007 

977 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013102/тринадесет хиляди сто и две/, 

м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.574  дка/един декар и петстотин 

седемдесет и четири кв.м./ 

8.70 /осем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

978 978 

15.10.

2007 

978 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013103/тринадесет хиляди сто и три/, 

м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5.387  дка/пет декара и триста 

осемдесет и седем кв.м./ 

29.60 

/двадесет и 

девет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

979 979 

15.10.

2007 

979 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013104/тринадесет хиляди сто и 

четири/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7.137  дка/седем декара и сто тридесет 

и седем кв.м./ 

39.30 

/тридесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

980 980 980 Област 

Габрово, 

 Имот № 013105/тринадесет хиляди сто и пет/, 

м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

25.30 

/двадесет и 

     



15.10.

2007 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4.604  дка/четири декара и шестстотин 

и четири кв.м./ 

пет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

981 981 

15.10.

2007 

981 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013106/тринадесет хиляди сто и 

шест/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7.535  дка/седем декара и петстотин 

тридесет и пет кв.м./ 

41.40 

/четиридесе

т и един 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

982 982 

15.10.

2007 

982 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013107/тринадесет хиляди сто и 

седем/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.237  дка/три декара и двеста 

тридесет и седем кв.м./ 

17.80 

/седемнадес

ет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

983 983 

15.10.

2007 

983 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013108/тринадесет хиляди сто и 

осем/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033/деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

39.70 

/тридесет и 

девет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 7.217  дка/седем декара и двеста и 

седемнадесет кв.м./ 

984 984 

15.10.

2007 

984 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013109/тринадесет хиляди сто и 

девет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.707  дка/два декара и седемстотин и 

седем кв.м./ 

14.90 

/четиринаде

сет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

985 985 

15.10.

2007 

985 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013110/тринадесет хиляди сто и 

десет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.611  дка/три декара и шестстотин и 

единадесет кв.м./ 

19.90 

/деветнадес

ет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

986 986 

15.10.

2007 

986 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

 Имот № 013111/тринадесет хиляди сто и 

единадесет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3.443  дка/три декара и четиристотин 

четиридесет и три кв.м./ 

21.50 

/двадесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

987 987 

15.10.

987 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013112/тринадесет хиляди сто и 

дванадесет/, м."ДРЯНА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

11.50 

/единадесет 

лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ДРЯНА" 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.098  дка/два декара и деветдесет и 

осем кв.м./ 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

988 988 

15.10.

2007 

988 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013117/тринадесет хиляди сто и 

седемнадесет/, м."ЮРТА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 2.198  дка/два декара и сто деветдесет 

и осем кв.м./ 

41.20 

/четиридесе

т и един 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

989 989 

15.10.

2007 

989 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013121/тринадесет хиляди сто 

двадесет и едно/, м."ЮРТА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0.587  дка/нула декара и петстотин 

осемдесет и седем кв.м./ 

11.00 

/единадесет/ 

лева. 

     

 

990 990 

15.10.

2007 

990 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013131/тринадесет хиляди сто 

тридесет и едно/, м."ЮРТА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

14.70 

/четиринаде

сет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Осма 

Площ - 0.587  дка/нула декара и петстотин 

осемдесет и седем кв.м./ 

991 991 

16.10.

2007 

991 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013132/тринадесет хиляди сто 

тридесет и две/, м."ЮРТА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0.779  дка/нула декара и седемстотин 

седемдесет и девет кв.м./ 

14.60 

/четиринаде

сет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

992 992 

16.10.

2007 

992 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013133/тринадесет хиляди сто 

тридесет и две/, м."ЮРТА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0.538  дка/нула декара и петстотин 

тридесет и осем кв.м./ 

6.10 /шест 

лева и десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

993 993 

16.10.

2007 

993 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГЕЧА" 

 Имот № 013141/тринадесет хиляди сто 

четиридесет и едно/, м."ГЕЧА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0.972  дка/нула декара и деветстотин 

седемдесет и два кв.м./ 

51.00 

/петдесет и 

един/ лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

994 994 

16.10.

994 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013150/тринадесет хиляди сто и 

петдесет/, м."ГЕЧА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

52.80 

/петдесет и 

два лева и 

     

            1. Върху имота има 



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГЕЧА" 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1.006  дка/един декар и шест кв.м./ 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

995 995 

16.10.

2007 

995 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГЕЧА" 

 Имот № 013172/тринадесет хиляди сто 

седемдесет и две/, м."ГЕЧА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1.683  дка/един декар и шестстотин 

осемдесет и три кв.м./ 

88.40 

/осемдесет и 

осем лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

996 996 

16.10.

2007 

996 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ГЕЧА" 

 Имот № 013183/тринадесет хиляди сто 

осемдесет и три/, м."ГЕЧА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1,525 дка/един декар и петстотин 

двадесет и пет кв.м./ 

86.50 

/осемдесет и 

шест лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

997 997 

16.10.

2007 

997 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013193/тринадесет хиляди сто 

деветдесет и три/, м."ИЛИЕВА КУПА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

362,90 

/триста 

шестдесет и 

два лева и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 



Площ - 6,401 дка/шест декара и четиристотин  

и един кв.м./ 

998 998 

16.10.

2007 

998 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013195/тринадесет хиляди сто 

деветдесет и пет/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0,662 дка/ нула декара и шестстотин 

шестдесет и два кв.м./ 

37,50/тридес

ет и седем 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

999 999 

16.10.

2007 

999 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013198/тринадесет хиляди сто 

деветдесет и осем/, м."ИЛИЕВА КУПА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1,138 дка/ един декар и сто тридесет и 

осем кв.м./ 

64,50/шестд

есет и 

четири лева 

и петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1000 1000 

16.10.

2007 

1000 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013199/тринадесет хиляди сто 

деветдесет и девет/, м."ИЛИЕВА КУПА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 2,134 дка/ два декара и сто тридесет и 

четири кв.м./ 

121,00/сто 

двадесет и 

един лева и 

нула 

стотинки / 

лева. 

     

   1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1001 1001 

16.10.

2007 

1001 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

 Имот № 013207/тринадесет хиляди двеста и 

седем/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

172,30/сто 

седемдесет 

и два лева и 

тридесет 

стотинки / 

     

 



Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 3,282 дка/ три декара и двеста 

осемдесет и два кв.м./ 

лева. 

1002 1002 

17.10.

2007 

1002 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013217/тринадесет хиляди двеста и 

седемнадесет/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0,387 дка/ нула декара и триста 

осемдесет и седем кв.м./ 

20,30/ 

двадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1003 1003 

17.10.

2007 

1003 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013221/тринадесет хиляди двеста  

двадесет и едно/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0,814 дка/ нула декара и осемстотин и 

четиринадесет кв.м./ 

42,70/ 

четиридесет 

и два лева и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1004 1004 

17.10.

2007 

1004 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013223/тринадесет хиляди двеста  

двадесет и три/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1,614 дка/ един декар и шестстотин и 

91,50/ 

деветдесет 

и един лев и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



четиринадесет кв.м./ 

1005 1005 

17.10.

2007 

1005 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ИЛИЕВА 

КУПА" 

 Имот № 013225/тринадесет хиляди двеста  

двадесет и пет/, м."ИЛИЕВА КУПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0,728 дка/ нула декара и седемстотин 

двадесет и осем кв.м./ 

38,20/ 

тридесет и 

осем лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1006 1006 

17.10.

2007 

1006 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТРАПА" 

 Имот № 013236/тринадесет хиляди двеста  

тридесет и шест/, м."ТРАПА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1,927 дка/ един декар деветстотин 

двадесет и седем кв.м./ 

109,30/ сто и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1007 1007 

17.10.

2007 

1007 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТРАПА" 

 Имот № 013240/тринадесет хиляди двеста и 

четиридесет/, м."ТРАПА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1,100 дка/ един декар и сто кв.м./ 

57,70/ 

петдесет и 

седем лева 

и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1008 1008 

18.10.

2007 

1008 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

 Имот № 013242/тринадесет хиляди двеста 

четиридесет и две/, м."ТРАПА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

89.40 

/осемдесет и 

девет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 



м."ТРАПА" Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1.703  дка/един декар и седемстотин и 

три кв.м./ 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1009 1009 

18.10.

2007 

1009 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТРАПА" 

 Имот № 013255/тринадесет хиляди двеста 

петдесет и пет/, м."ТРАПА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 0.867  дка/нула декара и осемстотин 

шестдесет и седем кв.м./ 

45.50 

/четиридесе

т и пет лева 

и петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1010 1010 

18.10.

2007 

1010 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТРАПА" 

 Имот № 013256/тринадесет хиляди двеста 

петдесет и шест/, м."ТРАПА", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 9.684  дка/девет декара и шестстотин 

осемдесет и четири кв.м./ 

508.40 

/петстотин и 

осем лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1011 1011 

18.10.

2007 

1011 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ТРАПА" 

 Имот № 013260/тринадесет хиляди двеста и 

шестдесет/, м."ТРАПА", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 1.614  дка/един декар и шестстотин и 

четиринадесет кв.м./ 

84.70 

/осемдесет и 

четири лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 



1012 1012 

18.10.

2007 

1012 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЙОВКОВ 

ПЛУГАР" 

 Имот № 013264/тринадесет хиляди двеста 

шестдесет и четири/, м."ЙОВКОВ ПЛУГАР", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.004  дка/един декар и четири кв.м./ 

32.60 

/тридесет и 

два лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1013 1013 

18.10.

2007 

1013 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛИНЪТ" 

 Имот № 013285/тринадесет хиляди двеста 

осемдесет и пет/, м."ЛИНЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.142  дка/нула декара и сто 

четиридесет и два кв.м./ 

4.60 /четири 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1014 1014 

18.10.

2007 

1014 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛИНЪТ" 

 Имот № 013289/тринадесет хиляди двеста 

осемдесет и девет/, м."ЛИНЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1.567  дка/един декар и петстотин 

шестдесет и седем кв.м./ 

50.90 

/петдесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1015 1015 

18.10.

2007 

1015 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЕЛАЧЕВ

ЕЦ" 

 Имот № 013294/тринадесет хиляди двеста 

деветдесет и четири/, м."ЕЛАЧЕВЕЦ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

22.70 

/двадесет и 

два лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 



Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.648  дка/нула декара и шестстотин 

четиридесет и осем кв.м./ 

амортизационния срок. 

1016 1016 

18.10.

2007 

1016 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЕЛАЧЕВ

ЕЦ" 

 Имот № 013302/тринадесет хиляди триста и 

две/, м."ЕЛАЧЕВЕЦ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.560  дка/нула декара и петстотин и 

шестдесет кв.м./ 

18.20 

/осемнадесе

т лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1017 1017 

18.10.

2007 

1017 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013321/тринадесет хиляди триста 

двадесет и едно/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.903  дка/нула декара и деветстотин и 

три кв.м./ 

29.30 

/двадесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

            1. Върху имота има 

следните ограничения: 

81  Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1018 1018 

22.10.

2007 

1018 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013325/тринадесет хиляди триста 

двадесет и пет/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0,499  дка/нула декара и четиристотин 

деветдесет и девет кв.м./ 

9.40 / девет 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1019 1019 1019 Област 

Габрово, 

 Имот № 013332/тринадесет хиляди триста 

тридесет и две/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

49,60 / 

четиридесет 

     



22.10.

2007 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,410  дка/четири декара и 

четиристотин и десет  кв.м./ 

и девет лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

1020 1020 

22.10.

2007 

1020 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013337/тринадесет хиляди триста 

тридесет и седем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,588  дка/два декара и петстотин 

осемдесет и осем  кв.м./ 

29,10 / 

двадесет и 

девет лева и 

десет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1021 1021 

22.10.

2007 

1021 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013338/тринадесет хиляди триста 

тридесет и осем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,215  дка/три декара и двеста и 

петнадесет  кв.м./ 

36,20 / 

тридесет и 

шест лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1022 1022 

22.10.

2007 

1022 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013352/тринадесет хиляди триста 

петдесет и две/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

62,00 /  

шестдесет и 

два лева и 

нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 3,309  дка/три декара и триста и девет  

кв.м./ 

1023 1023 

22.10.

2007 

1023 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013353/тринадесет хиляди триста 

петдесет и три/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7,363  дка/седем декара и триста 

шестдесет и три  кв.м./ 

46,00 /  

четиридесет 

и шест лева 

и нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1024 1024 

22.10.

2007 

1024 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013354/тринадесет хиляди триста 

петдесет и четири/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,915  дка/четири декара и деветстотин 

и петнадасет  кв.м./ 

30,70 /  

тридесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1025 1025 

22.10.

2007 

1025 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013355/тринадесет хиляди триста 

петдесет и пет/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,491 дка/един декар и четиристотин 

деветдесет и един  кв.м./ 

9,30 /  девет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1026 1026 

22.10.

1026 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013357/тринадесет хиляди триста 

петдесет и седем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

16,70 /  

шестнадесет  

лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,664 дка/два декара и шестстотин 

шестдесет и четири  кв.м./ 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

1027 1027 

22.10.

2007 

1027 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013365/тринадесет хиляди триста 

шестдесет и пет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -2,879 дка/два декара и осемстотин 

седемдесет и девет  кв.м./ 

18,00 / 

осемнадесет  

лева и нула 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1028 1028 

22.10.

2007 

1028 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013366/тринадесет хиляди триста 

шестдесет и шест/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -0,859 дка /нула декара и осемстотин 

петдесет и девет  кв.м./ 

5,40 / пет  

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

          Имотът е образуван от 

имот №013360 

1029 1029 

22.10.

2007 

1029 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013369/тринадесет хиляди триста 

шестдесет и девет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

3,50 / три  

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

          Имотът е образуван от 

имот  №013359 



Девета 

Площ -0,556 дка /нула декара и петстотин 

петдесет и шест  кв.м./ 

1030 1030 

22.10.

2007 

1030 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013371/тринадесет хиляди триста 

седемдесет и един/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -2,798 дка /два декара и седемстотин 

деветдесет и осем  кв.м./ 

17,50 

/седемнадес

ет лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

          Имотът е образуван от 

имот  №013358 

1031 1031 

22.10.

2007 

1031 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013378/тринадесет хиляди триста 

седемдесет и осем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -0,839 дка /нула декара и осемстотин 

тридесет и девет  кв.м./ 

5,20 /пет 

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

     

          Имотът е образуван от 

имот  №013395 

1032 1032 

22.10.

2007 

1032 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013383/тринадесет хиляди триста  

осемдесет и три/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -13,338 дка /тринадесет декара и триста 

тридесет и осем  кв.м./ 

83,40 

/осемдесет и 

три лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1033 1033 

22.10.

1033 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013384/тринадесет хиляди триста 

осемдесет и четири/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

41.30 

/четиридесе

т и един 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6.612  дка/шест декара и шестстотин и 

дванадесет кв.м./ 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

 

1034 1034 

22.10.

2007 

1034 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013385/тринадесет хиляди триста 

осемдесет и пет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 0.942  дка/нула декара и деветстотин 

четиридесет и два кв.м./ 

5.90 /пет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1035 1035 

22.10.

2007 

1035 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013386/тринадесет хиляди триста 

осемдесет и шест/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2.498  дка/два декара и четиристотин 

деветдесет и осем кв.м./ 

15.60 

/петнадесет 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1036 1036 

22.10.

2007 

1036 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013387/тринадесет хиляди триста 

осемдесет и седем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

25.90 

/двадесет и 

пет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 4.151  дка/четири декара и сто 

петдесет и един кв.м./ 

1037 1037 

22.10.

2007 

1037 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013388/тринадесет хиляди триста 

осемдесет и осем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5.661  дка/два декара и шестстотин 

шесттдесет и един кв.м./ 

35.40 

/тридесет и 

пет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1038 1038 

22.10.

2007 

1038 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 013390/тринадесет хиляди триста и 

деветдесет/, м."ВЪРХЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 3.547  дка/три декара и петстотин 

четиридесет и седем кв.м./ 

8.90 /осем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1039 1039 

22.10.

2007 

1039 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ВЪРХЪТ

" 

 Имот № 013391/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и едно/, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ - 2.334  дка/два декара и триста 

тридесет и четири кв.м./ 

5.80 /пет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1040 1040 

22.10.

1040 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013392/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и две/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

76.70 

/седемдесет 

и шест лева 

     

           1. Имотът е образуван 



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4.090  дка/четири декара и деветдесет 

кв.м./ 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

от имот № 013351 

1041 1041 

22.10.

2007 

1041 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013393/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и три/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033/деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 15.114  дка/петнадесет декара и сто и 

четиринадесет кв.м./ 

94.50 

/деветдесет 

и четири 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1042 1042 

22.10.

2007 

1042 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013396/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и шест/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,460 дка/ четири  декара четиристотин 

и шестдесет  кв.м./ 

27,90/ 

двадесет и 

седем лева 

и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1043 1043 

22.10.

2007 

1043 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013397/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и седем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

10,50/ 

двадесет и 

седем лева 

и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 1,687 дка/ един декар шестстотин  

осемдесет и седем  кв.м./ 

1044 1044 

22.10.

2007 

1044 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013398/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и осем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 5,974 дка/ пет декара деветстотин  

седемдесет и четири  кв.м./ 

37,30/ 

тридесет и 

седем лева 

и тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1045 1045 

22.10.

2007 

1045 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013399/тринадесет хиляди триста 

деветдесет и девет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 35,881 дка/ тридесет и пет декара 

осемстотин  осемдесет и един кв.м./ 

224,30/ 

двеста 

двадесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1046 1046 

22.10.

2007 

1046 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013400/тринадесет хиляди и 

четиристотин/, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  с 

ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7,653 дка/ седем декара шестстотин  

петдесет и три кв.м./ 

47,80/ 

четиридесет 

и седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1047 1047 

22.10.

1047 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013401/тринадесет хиляди 

четиристотин и едно/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

90,,50/ 

деветдесет  

лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 22,922 дка/ двадесет и два декара 

деветстотин  двадесет и две кв.м./ 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

 

1048 1048 

22.10.

2007 

1048 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013403/тринадесет хиляди 

четиристотин и три/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,163 дка/ три декара сто  шестдесет и 

три кв.м./ 

19,,80/ 

деветнадесе

т лева  и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1049 1049 

22.10.

2007 

1049 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013404/тринадесет хиляди 

четиристотин и четири/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 11,448 дка/ единадесет декара 

четиристотин  четиридесет и осем кв.м./ 

69,,70/ 

шестдесет и 

девет лева  

и 

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1050 1050 

23.10.

2007 

1050 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013405/тринадесет хиляди 

четиристотин и пет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

14,40/ 

четиринадес

етлева  и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 2,304 дка/ два декара триста   и четири 

кв.м./ 

1051 1051 

23.10.

2007 

1051 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013406/тринадесет хиляди 

четиристотин и шест/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 3,175 дка/ три декара сто  седемдесет 

и пет кв.м./ 

19,80/ 

деветнадесе

т лева  и 

осемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1052 1052 

23.10.

2007 

1052 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013407/тринадесет хиляди 

четиристотин и седем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,342 дка/ един декар триста  

четиридесет и два кв.м./ 

8,40/ осем 

лева  и  

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1053 1053 

23.10.

2007 

1053 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013408/тринадесет хиляди 

четиристотин и осем/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,236 дка/ четири декара  двеста  

тридесет и шест кв.м./ 

26,50/ 

двадесет и 

шест лева  и  

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1054 1054 

23.10.

1054 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013409/тринадесет хиляди 

четиристотин и девет/, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

10,20/ десет  

лева  и  

двадесет 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 1,635 дка/ един декар  шестстотин  

тридесет и пет кв.м./ 

стотинки / 

лева. 

 

1055 1055 

23.10.

2007 

1055 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЕЛАЧЕВ

ЕЦ" 

 Имот № 013410/тринадесет хиляди 

четиристотин и десет/, м."ЕЛАЧЕВЕЦ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 8,840 дка/ осем декара  осемстотин и 

четиридесет  кв.м./ 

59,70/петдес

ет и девет 

лева  и  

седемдесет 

стотинки / 

лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

 81 Трайните насаждения де 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл.18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1056 1056 

23.10.

2007 

1056 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЕЛАЧЕВ

ЕЦ" 

 Имот № 013411/тринадесет хиляди 

четиристотин и единадесет/, м."ЕЛАЧЕВЕЦ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,740 дка/ четири декара  седемстотин 

и четиридесет  кв.м./ 

53,30/петдес

ет и три 

лева  и  

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1057 1057 

24.10.

2007 

1057 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013412/тринадесет хиляди 

четиристотин и дванадесет/, м."ЛОМЪТ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

272,20/ 

двеста 

седемдесет 

и два лева и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



Девета 

Площ - 7,755 дка/ седем  декара седемстотин  

петдесет и пет кв.м./ 

1058 1058 

24.10.

2007 

1058 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013413/тринадесет хиляди 

четиристотин и тринадесет/, м."ЛОМЪТ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 6,093 дка/ шест  декара  деветдесет и 

три  кв.м./ 

38,10/ 

тридесет и 

осем лева и 

десет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1059 1059 

24.10.

2007 

1059 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЮРТА" 

 Имот № 013414/тринадесет хиляди 

четиристотин и четиринадесет/, м."ЮРТА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ - 6,231 дка/ шест  декара  двеста  

тридесет и един  кв.м./ 

353,30/ 

триста 

петдесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1060 1060 

24.10.

2007 

1060 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

 Имот № 013416/тринадесет хиляди 

четиристотин и шестнадесет/, м."ЛОМЪТ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване - Пасище с храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 7,520 дка/ седем  декара  петстотин и  

двадесет  кв.м./ 

244,40  / 

двеста 

четиридесет 

и четири 

лева и 

четиридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1061 1061 

24.10.

1061 Област 

Габрово, 

Община 

 Имот № 013417/тринадесет хиляди 

четиристотин и седемнадесет/, м."ЛОМЪТ", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

26,30  /  

двадесет и 

шест лева и 

     



2007 Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛОМЪТ" 

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

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 2,338 дка/ два  декара  триста тридесет 

и  осем  кв.м./ 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

 

1062 1062 

24.10.

2007 

1062 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

" 

Имот № 013418/тринадесет хиляди 

четиристотин и осемнадесет/, м."ЛЮТАШКА 

ЛИВАДА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 

/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 0,938 дка/ нула  декара  деветстотин 

тридесет и  осем  кв.м./ 

63,30  /  

шестдесет и 

три лева и 

тридесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1063 1063 

24.10.

2007 

1063 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

" 

Имот № 013451 /тринадесет хиляди 

четиристотин петдесет и един/, м."ЛЮТАШКА 

ЛИВАДА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 

/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 0,600 дка/ нула  декара  и шестстотин   

кв.м./ 

40,50  /  

четиридесет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1064 1064 

24.10.

2007 

1064 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

Имот № 013453 /тринадесет хиляди 

четиристотин петдесет и три/, м."ЛЮТАШКА 

ЛИВАДА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 

/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, 

общ.Габрово. 

 

112,90  / сто 

и  

дванадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 



" Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 1,672 дка/ един  декар  шестстотин 

седемдесет и два  кв.м./ 

1065 1065 

24.10.

2007 

1065 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

" 

Имот № 013480 /тринадесет хиляди 

четиристотин и осемдесет/, м."ЛЮТАШКА 

ЛИВАДА", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 

/деветдесет и девет хиляди тридесет и три/, 

общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 0,200 дка/ нула  декара и  двеста  кв.м./ 

13,50 / 

тринадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки / 

лева. 

     

 

1066 1066 

24.10.

2007 

1066 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЕЛАЧЕВ

ЕЦ " 

Имот № 013495 /тринадесет хиляди 

четиристотин деветдесет и пет/, 

м."ЕЛАЧЕВЕЦ", землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 

99033 /деветдесет и девет хиляди тридесет и 

три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване - Овощна градина  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ - 4,000 дка/ четири  декара / 

130,00 / сто  

и  тридесет 

лева  / лева. 

     

 Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1067 1067 

24.10.

2007 

1067 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

" 

Имот № 013510 /тринадесет хиляди петстотин 

и  десет /, м."ЛЮТАШКА ЛИВАДА", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  Нива  

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 0,300 дка/ нула  декара и триста кв.м./ 

20,20 /  

двадесет 

лева  и 

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 013429. 



1068 1068 

24.10.

2007 

1068 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, 

м."ЛЮТАШ

КА ЛИВАДА 

" 

Имот № 013514 /тринадесет хиляди петстотин 

и  четиринадесет /, м."ЛЮТАШКА ЛИВАДА", 

землище Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет 

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

 

Начин на трайно ползване -  Нива  

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Площ - 0,268 дка/ нула  декара  двеста 

шестдесет и осем кв.м./ 

18,10 / 

осемнадесет 

лева  и  

десет 

стотинки / 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 013512. 

1069 1069 

24.10.

2007 

1069 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ЛОМЪТ " 

Имот № 013515 /тринадесет хиляди петстотин 

и  петнадесет /, м."ЛОМЪТ", землище Топлеш  

с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет хиляди 

тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  Ливада  

Категория на земята при неполивни условия - 

Деввта 

Площ - 0,098 дка/ нула  декара  деветдесет и 

осем кв.м./ 

1,10 /  един 

лев  и  десет 

стотинки / 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 013311 

1070 1070 

24.10.

2007 

1070 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ЛОМЪТ " 

Имот № 013517 /тринадесет хиляди петстотин 

и  седемнадесет /, м."ЛОМЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

Начин на трайно ползване -  Ливада  

Категория на земята при неполивни условия - 

Деввта 

Площ - 0,555 дка/ пет  декара  петдесет и пет 

кв.м./ 

6,20 /  шест 

лева  и  

двадесет 

стотинки / 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 013311 

1071 1071 

24.10.

2007 

1071 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Топлеш, м." 

ВЪРХЪТ " 

Имот № 014037 /четиринадесет хиляди  

тридесет и седем /, м."ВЪРХЪТ", землище 

Топлеш  с ЕКАТТЕ 99033 /деветдесет и девет 

хиляди тридесет и три/, общ.Габрово. 

 

16,00 /  

шестнадесет 

/ лева. 

     

 



Начин на трайно ползване - Пасище,  мера 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десвта 

Площ - 7,280 дка/ седем  декара двеста и  

осемдесет  кв.м./ 

1072 1072 

24.10.

2007 

1072 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,кв.

Тлъчници, 

гр.Габрово - 

V част, 

кв.29, 

ул."Мир" № 

20 

             1. Урегулиран поземлен имот V-

2096/пет римско, тире, две хиляди деветдесет 

и шест/от кв.29/двадесет и девет/ по плана на 

кв.Тлъчници, гр.Габрово - V/пета/ част, с площ  

1306/хиляда триста и шест/ кв.м., застроен 

             2. Масивна жилищна сграда на един 

етаж и маза, със застроена площ 

87.40/осемдесет и седем цяло и четиридесет 

стотни/ кв.м., построена през 1956 /хиляда 

деветстотин петдесет и шеста/ година. 

1. за земя - 

11 

074.90/един

адесет 

хиляди 

седемдесет 

и четири 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева 

2. за 

жил.сграда - 

6080.70/шес

т хиляди и 

осемдесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

    З-д № 53/14.01.2009 г. 

             1. Съгласно 

чл.39,ал.5 от ППЗОС имотът 

е преминал в собственост ан 

Община Габрово от 

01.06.1996 год. 

1073 1073 

24.10.

2007 

1073 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово - 

38 част, 

кв.110, 

ул."Чардаф

он" № 24 

             1. 1/2 ид.ччаст от поземлен имот 

5006/пет хиляди и шест/от кв.110/сто и десет/ 

по плана на  гр.Габрово - 38 /тридесет и осма/ 

част, целият с площ  655/шестстотин петдесет 

и пет/ кв.м., застроен 

             2. Първи надпартерен етаж от 

двуетажна масивна жилищна сграда, със 

застроена площ 75.00/седемдесет и пет/ кв.м., 

построена през 1932 /хиляда деветстотин 

тридесет и втора/ година. 

1. за земя - 5 

468.40/пет 

хиляди 

четиристоти

н шестдесет 

и осем лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева 

2. за 

жил.сграда - 

10 

337.60/десет 

хиляди и 

триста 

тридесет и 

седем лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

     

1. Съгласно чл. 39, ал.5 от 

ППЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

1074 1074 1074 Област 

Габрово, 

             І.  39.40 % ид.части от поземлен имот 

5799/пет хиляди седемстотин деветдесет и 

1. за земя - 6 

254.30/шест  

     



24.10.

2007 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

бул."Април

ов" № 61 

девет/ по плана на  гр.Габрово - Актуалезация 

Шиваров мост, целият с площ  1153/хиляда сто 

петдесет и три/ кв.м., застроен 

             ІІ. а)  Жилище на първия етаж от 

южната половина от двуетажната масивна 

жилищна сграда, със застроена площ 

49.50/четиридесет и девет цяло и петдесет 

стотни/ кв.м. и стълбищната клетка за втория 

етаж със застроена площ 14.00/четиринадесет/ 

кв.м. или обща РЗП  63.50/шестдесет и три 

цяло и петдесет стотни/ кв.м. 

                 б) Жилище с две тераси и 

самостоятелно стълбище, находящо се на 

втория етаж в южната половина от 

двуетажната масивна жилищна сграда, със 

застроена площ 117.60/сто и седемнадесет 

цяло и шестдесет стотни/кв.м. 

                 Обща РЗП   -   181.10 /сто осемдесет 

и едино цяло и десет стотни/ кв.м. 

хиляди 

двеста 

петдесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева. 

2. за 

жилищата - 

24 

961.80/двад

есет и 

четири 

хиляди  

деветстотин 

шестдесет и 

един лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

 

1075 1075 

29.10.

2007 

1075 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул."Георги 

Кирков" № 

14 

             І.  Урегулиран поземлен имот VІІ-

87/седем римско, тире, осемдесет и седем/ от 

кв.92 по плана на  гр.Габрово - ІІ/втори/ етап, 

І/първа/ част, с площ  299/двеста деветдесет и 

девет/ кв.м., застроен 

             ІІ. Двуетажната масивна жилищна 

сграда, със застроена площ 63.20/шестдесет и 

три цяло и двадесет стотни/ кв.м., построена 

през 1930 /хиляда деветстотин и тридесета/ 

година. 

1. за земя - 5 

023.20/пет  

хиляди 

двадесет и 

три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева. 

2. за 

жилище - 17 

422.30/седе

мнадесет 

хиляди  

четиристоти

н двадесет и 

два лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева. 

     

  1. Съгладно чл.39, ал.5 от 

ППЗОС имотът е преминал в 

собственост на Община 

Габрово от 01.06.1996 год. 

1076 1076 

14.12.

2007 

1076 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово 

ул."Цанко 

Дюстабанов

 Поземлен имот 619/шестстотин и 

деветнадесет/ от кв.  296/двеста деветдесет и 

шест/ по плана на гр.Габрово-ІІІ/трети/ етап, 

ІІ/втора/ част 

Площ:  1 165/ хиляда сто шестдесет и пет/ 

кв.м. 

24 

465.00/двад

есет и 

четири 

хиляди 

четиристоти

н шестдесет 

и пет/ лева 

     

Върху имота е построена 

административна сграда 



" № 24 

1077 1077 

04.03.

2008 

1077 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Гъбене, 

кв.15 

1.Поземлен имот 111 от кв.15 по действащият 

план на с. Гъбене, общ. Габрово, отреден за 

УПИ I -111, с площ 520 /петстотин и двадесет/ 

кв.м. 

2.Масивна  двуетажна административна 

сграда със ЗП 200 /двеста/ кв. м., построена 

1931/хиляда деветстотин тридесет и първа/ 

година. 

1. За земя - 

695.60 

лв./шестстот

ин 

деветдесет 

и пет лв. и 

шестдесет 

ст./ 

2. За сграда 

- 10 335.80 

лв. /десет 

хиляди 

триста 

тридесет и 

пет лв. и 

осемдесет 

ст./ 

  С договор 

№503-

ОССД-

08/10.12.20

08г. е 

учредено 

безвъзмезд

но право на 

ползване 

на 

читалище"

Паисий 

Хилендарск

и" с.Гъбене 

върху 

масивната 

двуетажна 

сграда за 

срок от 10г. 

  

 

1078 1078 

31.03.

2008 

1078 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Боженци с 

ЕКАТТЕ 

04964, 

м."БУТЕЯ" 

Имот № 120029/сто и двадесет хиляди и 

двадесет и девет/, м."БУТЕЯ", землище  с. 

Боженци  с ЕКАТТЕ 04964/четири хиляди 

деветстотин шестдесет и четири/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 193/к (сто деветдесет и три , 

наклонена черта ,"к") 

Площ -  10.363/десет декара триста шестдесет 

и три кв. м. / дка 

1 691.20 

/хиляда 

шестстотин 

деветдесет 

и един лв. и 

20 ст./ лева. 

     

 

1079 1079 

31.03.

2008 

1079 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Боженци с 

ЕКАТТЕ 

04964, 

м."БУТЕЯ" 

Имот № 120030/сто и двадесет хиляди и 

тридесет/, м."БУТЕЯ", землище  с. Боженци  с 

ЕКАТТЕ 04964/четири хиляди деветстотин 

шестдесет и четири/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 193/л (сто деветдесет и три , 

наклонена черта ,"л") 

Площ -  2.539 /два декара петстотин тридесет 

414.40 

/четиристоти

н и 

четиринадес

ет лв. и 40 

ст./ лева. 

     

 



и девет кв. м. / дка 

1080 1080 

31.03.

2008 

1080 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Боженци с 

ЕКАТТЕ 

04964, 

м."БУТЕЯ" 

Имот № 120049/сто и двадесет хиляди и 

четиридесет и девет/, м."БУТЕЯ", землище  с. 

Боженци  с ЕКАТТЕ 04964/четири хиляди 

деветстотин шестдесет и четири/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 193/н (сто деветдесет и три , 

наклонена черта ,"н") 

Площ -  38.400/тридесет и осем декара и 

четиристотин кв. м. / дка 

6 266.90 

/шест 

хиляди 

двеста 

шестдесет и 

шест  лв. и 

90 ст./ лева. 

     

    

Имотът е образуван от имот 

№ 120037 

1081 1081 

31.03.

2008 

1081 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ДОЛЪТ" 

Имот № 056004/петдесет и шест хиляди и 

четири/, м."ДОЛЪТ", землище  с. БАЛАНИТЕ с 

ЕКАТТЕ 02347/две хиляди триста четиридесет 

и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 157/д (сто петдесет и седем , 

наклонена черта ,"д") 

Площ -  33.457/тридесет и три декара  

четиристотин петдесет и седем кв. м. / дка 

5 460.20 /пет 

хиляди 

четиристоти

н и 

шестдесет 

лв. и 20 ст./ 

лева. 

     

 

1082 1082 

31.03.

2008 

1082 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ДОЛЪТ" 

Имот № 056014/петдесет и шест хиляди и 

четиринадесет/, м."ДОЛЪТ", землище  с. 

БАЛАНИТЕ  с ЕКАТТЕ 02347две хиляди триста 

четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 157/и (сто петдесет и седем , 

наклонена черта ,"и") 

Площ -  2.694/два декара шестотин деветдесет 

и четири кв. м. / дка 

439.70 

/четиристоти

н тридесет и 

девет лв. и 

70 ст./ лева. 

     

 

1083 1083 

04.04.

1083 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 072011/седемдесет и две хиляди и 

единадесет/, м."МИНИН ЧУКАР", землище  с. 

  21 579.90 

лева 

/двадесет и 

     



2008 Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."МИНИН 

ЧУКАР" 

Лесичарка 

с ЕКАТТЕ 43339/четиридесет и три хиляди 

триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 407/д (четиристотин и седем, 

наклонена черта ,"д") 

Площ - 172.915 /сто седемдесет и два  декара 

и деветстотин и петнадесет кв. м./ дка 

една хиляди 

петстотин 

седемдесет 

и девет лв. и 

90 ст./ 

 

1084 1084 

04.04.

2008 

1084 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

гр.Габрово, 

Тясна 

рътлина 

Имот 14218.214.217 /четеринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет точка двеста и 

четиринадесет точка двеста и седемнадесет/, 

адрес: Тясна рътлина , землище гр. Габрово 

 

Трайно предназначение - Земеделска 

Начин на трайно ползване - Пасище 

Площ - 2707/две хиляди седемстотин и седем/ 

кв.м. 

Стар индефикатор: №120217 

16.90 

лв./шестнад

есет лв. и 90 

ст./ 

     

 

1085 1085 

07.04.

2008 

1085 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ДОЛЪТ" 

Имот № 056016/петдесет и шест хиляди и 

шестнадесет/, м."ДОЛЪТ", землище  с. 

БАЛАНИТЕ  с ЕКАТТЕ 02347две хиляди триста 

четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Нискостъблена 

гора 

Отдел/подотдел - 157/ж (сто петдесет и седем 

, наклонена черта ,"ж") 

Площ - 18.757/осемнадесет декара 

седемстотин петдесет и седем кв. м. / дка 

1800.70 

/хиляда и 

осемстотин  

лв. и 70 ст./ 

лева. 

     

 

1086 1086 

07.04.

2008 

1086 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 056017/петдесет и шест хиляди и 

седемнадесет/, м."ДОЛЪТ", землище  с. 

БАЛАНИТЕ  с ЕКАТТЕ 02347две хиляди триста 

четиридесет и седем/ 

12 774.20 

лева 

/дванадесет 

хиляди 

седемстотин 

     

 



БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ДОЛЪТ" 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 157/д (сто петдесет и седем , 

наклонена черта ,"д") 

Площ - 78.273/седемдесет и осем декара 

двеста седемдесет и три кв. м. / дка 

седемдесет 

и четири лв. 

и 20 ст./ 

1087 1087 

07.04.

2008 

1087 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ДОЛЪТ" 

Имот № 056019/петдесет и шест хиляди и 

деветнадесет/, м."ДОЛЪТ", землище  с. 

БАЛАНИТЕ  с ЕКАТТЕ 02347/две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел - 157/е (сто петдесет и седем , 

наклонена черта ,"е") 

Площ - 51.919/петдесет и един декара 

деветстотин и деветнадесет кв. м. / дка 

6 479.50 

лева /шест 

хиляди 

четиристоти

н 

седемдесет 

и девет лв. и 

50 ст./ 

     

 

1088 1088 

14.04.

2008 

1088 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БАЛАНС

КИ ДОЛ" 

Имот № 065036/шестдесет и пет хиляди 

тридесет и шест/, м."БАЛАНСКИ ДОЛ", 

землище  с. БАЛАНИТЕ  с ЕКАТТЕ 02347/две 

хиляди триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 147/ж (сто четиридесет и 

седем , наклонена черта ,"ж") 

Площ - 41.600/четридесет и един декара и 

шестотин кв. м. / дка 

7 113.60 

лева /седем 

хиляди сто и 

тринадесет 

лв. и 60 ст./ 

     

 

1089 1089 

14.04.

2008 

1089 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."МАРЧЕВ 

ДОЛ" 

Имот № 062047/шестдесет и две хиляди 

четиридесет и седем/, м."МАРЧЕВ ДОЛ", 

землище  с. БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347/две 

хиляди триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел - 145/м (сто четиридесет и пет 

  6 404.50 

лева /шест 

хиляди 

четиристоти

н и четири 

лв. и 50 ст./ 

     

 



, наклонена черта ,"м") 

Площ - 33.039/тридесет и три декара и 

тридесет и девет кв. м. / дка 

1090 1090 

10.04.

2008 

1090 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."МАРЧЕВ 

ДОЛ" 

Имот № 062074/шестдесет и две хиляди 

седемдесет и четири/, м."МАРЧЕВ ДОЛ", 

землище  с. БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347/две 

хиляди триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел - 145/н (сто четиридесет и пет 

, наклонена черта ,"н") 

Площ - 3.072/три декара и седемдесет и два 

кв. м. / дка 

  656.60 лева 

/шестстотин 

петдесет и 

шест лв. и 

60 ст./ 

     

 

1091 1091 

14.04.

2008 

1091 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."МАРЧЕВ 

ДОЛ" 

Имот № 062077/шестдесет и две хиляди 

седемдесет и седем/, м."МАРЧЕВ ДОЛ", 

землище  с. БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347/две 

хиляди триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел - 145/н (сто четиридесет и пет 

, наклонена черта ,"н") 

Площ - 33.398/тридесет и три декара и триста 

деветдесет и осем кв. м. / дка 

  7 138.80 

лева /седем 

хиляди сто 

тридесет и 

осем лв. и 

80 ст./ 

     

 

1092 1092 

14.04.

2008 

1092 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

БАЛАНИТЕ 

с ЕКАТТЕ 

02347, 

м."Зимнишк

и трап" 

Имот № 062045/шестдесет и две хиляди 

четиридесет и пет/, м."Зимнишки трап", 

землище  с. БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347/две 

хиляди триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 145/л (сто четиридесет и пет 

, наклонена черта ,"л") 

Площ - 16.683 /шестнадесет декара и 

шестстотин осемдесет и три кв. м./ дка 

  2 472.40 

лева /две 

хиляди 

четиристоти

н 

седемдесет 

и два лв. и 

40 ст./ 

     

 

1093 1093 1093 Област 

Габрово, 

Имот № 014039/четиринадесет хиляди 

тридесет и девет/, м."Г КОРИЯ СТ ЛИВАДА", 

  1337.70 

лева 

     



14.04.

2008 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Вранилов

ци с 

ЕКАТТЕ 

12168,  

м. "Г 

КОРИЯ СТ 

ЛИВАДА" 

землище  с. Враниловци с ЕКАТТЕ 

12168/дванадесет хиляди сто шестдесет и 

осем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 9.026 /девет декара и двадесет и шест 

кв. м./ дка 

/хилляда 

триста 

тридесет и 

седем лв. и 

70 ст./ 

    

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използва съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1094 1094 

14.04.

2008 

1094 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."ЗАРЕДА" 

Имот № 089010/осемдесет и девет хиляди и 

десет/, м."ЗАРЕДА", землище  с. Лесичарка 

с ЕКАТТЕ 43339/четиридесет и три хиляди 

триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 199/б (сто деветдесет и 

девет, наклонена черта ,"б") 

Площ - 5.722 /пет декара и седемстотин 

двадесет и два кв. м./ дка 

  1108.90 

лева /хиляда 

сто и осем 

лв. и 90 ст./ 

     

 

1095 1095 

14.04.

2008 

1095 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."Минин 

чукар" 

Имот № 072013/седемдесет и две хиляди и 

тринадесет/, м."Минин чукар", землище  с. 

Лесичарка 

с ЕКАТТЕ 43339/четиридесет и три хиляди 

триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 407/д (четиристотин и седем 

, наклонена черта ,"д") 

Площ - 21. 346/двадесет и един  декара и 

триста четиридесет и шест кв. м./ дка 

  2 666.20 

лева /две 

хиляди 

шестстотин 

шестдесет и 

шест лв. и 

20 ст./ 

     

 

1096 1096 

07.05.

1096 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 013001/тринадесет хиляди и едно/, 

м."Черната дупка", землище  с. Борики 

  659.30 лева 

/шестстотин 

петдесет и 

девет лв. и 

     

    



2008 землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ 

05400, 

м."Черната 

дупка" 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия: 

Осма  

Площ - 16.524 /шестнадесет декара и 

петстотин двадесет и четири кв. м./ дка 

30 ст./ Върху имота има следните 

ограничения: 

98 да се използува съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1097 1097 

07.05.

2008 

1097 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ 

05400, 

м."Бончева 

поляна" 

Имот № 036002/тридесет и шест хиляди и две/, 

м."Бончева поляна", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ - 10.030 /десет декара и тридесет кв. м./ 

дка 

  933.80 лева 

/деветстотин 

тридесет и 

три лв. и 80 

ст./ 

     

 

1098 1098 

07.05.

2008 

1098 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Дъндя" 

Имот № 042001/четиридесет и две хиляди и 

едно/, м."Дъндя", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 403/ь1 (четиристотин и три , 

наклонена черта ,"ь1") 

Площ - 4.121/четири декара и сто двадесет и 

един кв. м./ дка 

  610.70 лева 

/шестстотин 

и десет лв. и 

70 ст./ 

     

 

1099 1099 

07.05.

2008 

1099 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Дъндя" 

Имот № 042002/четиридесет и две хиляди и 

две/, м."Дъндя", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

  489.10 лева 

/четиристоти

н осемдесет 

и девет лв. и 

10 ст./ 

     

 



Отдел/подотдел - 403/ь2 (четиристотин и три , 

наклонена черта ,"ь2") 

Площ - 3.300/три декара и триста кв. м./ дка 

1100 1100 

07.05.

2008 

1100 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Дъндя" 

Имот № 042003/четиридесет и две хиляди и 

три/, м."Дъндя", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 403/ь (четиристотин и три , 

наклонена черта ,"ь") 

Площ - 5. 659/пет декара и шестстотин 

петдесет и девет кв. м./ дка 

  838.70 лева 

/осемстотин 

тридесет и 

осем  лв. и 

70 ст./ 

     

 

1101 1101 

07.05.

2008 

1101 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Дъндя" 

Имот № 042004/четиридесет и две хиляди и 

четири/, м."Дъндя", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 403/ь3 (четиристотин и три , 

наклонена черта ,"ь3") 

Площ - 2.824/два декара осемстотин двадесет 

и четири кв. м./ дка 

  418.50 лева 

/четиристоти

н и 

осемнадесет 

лв. и 50 ст./ 

     

 

1102 1102 

07.05.

2008 

1102 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Горнака" 

Имот № 049006/четиридесет и девет  хиляди и 

шест/, м."Горнака", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 170/е (сто и седемдесет, 

наклонена черта ,"е") 

Площ - 14.963/четиринадесет декара 

деветстотин шестдесет и три кв. м./ дка 

  2 217.50 

лева /две 

хиляди 

двеста и 

седемнадес

ет лв. и 50 

ст./ 

     

 



1103 1103 

07.05.

2008 

1103 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ  

05400, 

м."Горнака" 

Имот № 049012/четиридесет и девет  хиляди и 

дванадесет/, м."Горнака", землище  с. Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел - 170/ж (сто и седемдесет, 

наклонена черта ,"ж") 

Площ - 32.003/тридесет и два  декара и три кв. 

м./ дка 

  6 202.40 

лева /шест 

хиляди 

двеста и два 

лв. и 40 ст./ 

     

    

Имотът е образуван от имот 

№049008 

1104 1104 

07.05.

2008 

1104 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Борики с 

ЕКАТТЕ 

05400, 

м."Черната 

дупка" 

Имот № 019086 /деветнадесет хиляди и 

осемдесет и шест/, м."Горнака", землище  с. 

Борики 

с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и четиристотин/ 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ - 5.408 /пет декара четиристотин и осем 

кв. м./ дка 

  503.50 лева 

/петстотин 

петдесет 

итри  лв. и 

50 ст./ 

     

    

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 да се използува съгласно 

Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1105 1105 

08.05.

2008 

1105 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Лозето" 

Имот № 063069/шестдесет и три хиляди  и 

шестдесет и девет/, м."Лозето", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета  

Площ - 7,772 /седем декара седемстотин 

седемдесет и два кв. м./ дка 

  324.90 лева 

/триста 

двадесет и 

четири  лв. и 

90 ст./ 

- -    

- 

1106 1106 

08.05.

1106 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 063062/шестдесет и три хиляди  и 

шестдесет и две/, м."Лозето", землище  с. Кози 

рог 

  634.70 лева 

/шестстотин 

тридесет и 

четири   лв. 

- -    

- 



2008 землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Лозето" 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета  

Площ - 10,279 /десет декара двеста 

седемдесет и девет кв. м./ дка 

и 70 ст./ 

1107 1107 

08.05.

2008 

1107 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Дебелия 

слог " 

Имот № 057014/петдесет и седем хиляди и 

четиринадесет/, м."Дебелия слог", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ - 3,799 /три декара седемстотин 

деветдесет и девет кв. м./ дка 

  164.10 лева 

/сто 

шестдесет и 

четири   лв. 

и 10 ст./ 

- -    

- 

1108 1108 

08.05.

2008 

1108 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Дебелия 

слог " 

Имот № 057048/петдесет и седем хиляди  

четиридесет и осем/, м."Дебелия слог", 

землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет 

и седем хиляди седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ - 11,703/ единадесет декара 

седемстотин и три кв. м./ дка 

  400.20 лева 

/ 

четиристоти

н   лв. и 20 

ст./ 

- -    

- 

1109 1109 

08.05.

2008 

1109 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Дебелия 

слог " 

Имот № 057052/петдесет и седем хиляди  

петдесет и две/, м."Дебелия слог", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ - 4,210/ четири декара двеста и десет кв. 

  144.00 лева 

/ сто 

четиридесет 

и четири  лв. 

и 00 ст./ 

- -    

- 



м./ дка 

1110 1110 

08.05.

2008 

1110 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Ковачево-

Пеево " 

Имот № 059006/петдесет и девет хиляди  и 

шест/, м."Ковачево-Пеево", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 9,662/ девет декара шестстотин 

шестдесет и две кв. м./ дка 

  137.70 лева 

/ сто 

тридесет и 

седем  лв. и 

70 ст./ 

- -    

- 

1111 1111 

08.05.

2008 

1111 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Лозето  " 

Имот № 063037/шестдесет и три хиляди  

тридесет и седем/, м."Лозето", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 5,969/пет декара деветстотин 

шестдесет и девет кв. м./ дка 

 249,50 лева 

/ двеста 

четиридесет 

и девет  лв. 

и 50 ст./ 

- -    

- 

1112 1112 

08.05.

2008 

1112 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Лозето  " 

Имот № 063040/шестдесет и три хиляди  и 

четиридесет/, м."Лозето", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 11,543/пет декара петстоин 

четиридесет и три кв. м./ дка 

 712,80 лева 

/седемстоти

н и 

дванадесет  

лв. и 80 ст./ 

- -    

- 

1113 1113 

08.05.

2008 

1113 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Лозето  " 

Имот № 063048/шестдесет и три хиляди  

четиридесет и осем/, м."Лозето", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 9,309/девет декара триста и девет кв. 

 574,80 лева 

/петстотин 

седемдесет 

и четири  лв. 

и 80 ст./ 

- -    

- 



м./ дка 

1114 1114 

08.05.

2008 

1114 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Лозето  " 

Имот № 063056/шестдесет и три хиляди  

петдесет и шест/, м."Лозето", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 3,891/три декара осемстотин 

деветдесет и един кв. м./ дка 

 240,30 лева 

/двеста и 

четиридесет 

лв. и 30 ст./ 

- -    

- 

1115 1115 

09.05.

2008 

1115 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Колник " 

Имот № 055024/петдесет и пет хиляди  и 

двадесет и четири/, м."Колник", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 13,340 /тринадесет декара триста и 

четиридесет кв. м./ дка 

  160.10 лева 

/сто и  

шестдесет 

лв. и 10 ст./ 

- -    

- 

1116 1116 

09.05.

2008 

1116 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Колник " 

Имот № 055021/петдесет и пет хиляди  

двадесет и едно/, м."Колник", землище  с. Кози 

рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 12,990 /дванадесет декара деветстотин 

и деветдесет кв. м./ дка 

  155,90 лева 

/сто и  

петдесет и 

пет лв. и 90 

ст./ 

- -    

- 

1117 1117 

09.05.

1117 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 055020/петдесет и пет хиляди и 

двадесет /, м."Колник", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

  31,80 лева / 

тридесет и 

един лв. и 

- -    

- 



2008 землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Колник " 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 2,648 /два декара шестстотин 

четиридесет и осем кв. м./ дка 

80 ст./ 

1118 1118 

09.05.

2008 

1118 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Гаджола 

" 

Имот № 055011/петдесет и пет хиляди и 

единадесет /, м."Гаджола", землище  с. Кози 

рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 29,755 /двадесет и девет  декара 

седемстотин петдесет и пет кв. м./ дка 

 214,20 лева 

/ двеста  и 

четиринадес

ет лв. и 20 

ст./ 

- -    

- 

1119 1119 

09.05.

2008 

1119 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м." 

Циганското 

" 

Имот № 055017/петдесет и пет хиляди и 

седемнадесет /, м."Циганското", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 54,887 /петдесет и четири  декара 

осемстотин осемдесет и седем кв. м./ дка 

 416,80 лева 

/ 

четиристоти

н  и 

шестнадесет 

лв. и 80 ст./ 

- -    

- 

1120 1120 

09.05.

2008 

1120 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 055010/петдесет и пет хиляди и десет 

/, м."Гаджола", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

 59,60 лева / 

петдесет и 

девет лв. и 

60 ст./ 

- -    

- 



Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м. 

"Гаджола" 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 8,274 /осем  декара двеста седемдесет 

и четири кв. м./ дка 

1121 1121 

09.05.

2008 

1121 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м. 

"Колник" 

Имот № 055006/петдесет и пет хиляди и шест 

/, м."Колник", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 21,036 /двадесет и един  декара и 

тридесет и шест кв. м./ дка 

 252,40 лева 

/ двеста 

петдесет и 

два лв. и 40 

ст./ 

- -    

- 

1122 1122 

09.05.

2008 

1122 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м. 

"Кръста-

спанци" 

Имот № 066010 /[шестдесет и шест хиляди и 

десет/, м."Кръста-спанци", землище  с. Кози 

рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

пета 

Площ - 2,417/два  декара четиристотин и 

седемнадесет кв. м./ дка 

 149,20 лева 

/ сто 

четиридесет 

и девет лв. и 

20 ст./ 

- -    

- 

1123 1123 

09.05.

2008 

1123 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

Имот № 055003/ петдесет и пет хиляди и три/, 

м."Колник", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 321,60 лева 

/ триста 

двадесет и 

един лв. и 

60 ст./ 

- -    

- 



37722, м. 

"Колник" 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 15,460 /петнадесет  декара и 

четиристотин  и  шестдесет кв. м./ дка 

1124 1124 

09.05.

2008 

1124 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, м. 

"Кольова 

кория" 

Имот № 054007 /[петдесет и четири хиляди и 

седем/, м."Кольова кория", землище  с. Кози 

рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

девета 

Площ - 2,146 / и един  декара и тридесет и 

шест кв. м./ дка 

 30,60 лева / 

тридесет лв. 

и 60 ст./ 

- -    

- 

1125 1125 

13.05.

2008 

1125 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Четири 

круши" 

Имот № 042137 /[четиридесет и две хиляди и 

сто тридесет и седем/, м."Четири круши", 

землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

шеста 

Площ - 13,639 / тринадесет  декара шестотин и 

тридесет и девет кв. м./ дка 

 466,50 лева 

/ 

четирлистот

ин 

шестдесет и 

шест  лв. и 

50 ст./ 

- -    

 

1126 1126 

13.05.

2008 

1126 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

Имот № 042139 /[четиридесет и две хиляди и 

сто тридесет и девет/, м."Четири круши", 

землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 749.80 лева 

/ 

седемстотин 

четиридесет 

и девет  лв. 

и 80 ст./ 

     

 



м."Четири 

круши" 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

шеста 

Площ - 14,616 / четиринадесет  декара 

шестотин и шестнадесет кв. м./ дка 

1127 1127 

13.05.

2008 

1127 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Смолеве

ц-Езерото" 

Имот № 041015 /[четиридесет и една хиляди и 

петдесет /, м."Смолевец-Езерото", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 19,934 / деветнадесет  декара  

деветстотин и тридесет и четири кв. м./ дка 

 861,10 лева 

/ осемстотин 

шестдесет и 

един  лв. и 

10 ст./ 

     

 

1128 1128 

13.05.

2008 

1128 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Трапища

" 

Имот № 038135 /[тридесет и осем хиляди  сто 

тридесет и пет /, м."Трапища", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 10,186 / десет  декара  сто осемдесет и 

шест кв. м./ дка 

 700,80 лева 

/ 

седемстотин   

лв. и 80 ст./ 

     

 

1129 1129 

17.05.

2008 

1129 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Трапища

Имот № 038024 /[тридесет и осем хиляди  

двадесет и четири /, м."Трапища", землище  с. 

Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

 155,20 лева 

/ сто 

петдесет и 

пет   лв. и 20 

ст./ 

     

 



" Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 12,931 /двана десет  декара  

деветстотин тридесет и един кв. м./ дка 

1130 1130 

17.05.

2008 

1130 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Трапища

" 

Имот № 038001 /[тридесет и осем хиляди  и  

едно /, м."Трапища", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 5,895 / пет  декара  осемстотин 

деветдесет и пет кв. м./ дка 

 70,70 лева / 

седемдесет  

лв. и 70 ст./ 

     

 

1131 1131 

17.05.

2008 

1131 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Златевот

о" 

Имот № 030007 /[тридесет хиляди  и  седем /, 

м."Златевото", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 3,693 / три  декара  шестстотин 

деветдесет и три кв. м./ дка 

 70,70 лева / 

седемдесет  

лв. и 70 ст./ 

     

 

1132 1132 

17.05.

2008 

1132 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Златевот

о" 

Имот № 030008 /[тридесет хиляди  и  осем /, 

м."Златевото", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

 84,20 лева / 

осемдесет и 

четири  лв. и 

20 ст./ 

     

 



Площ - 2,228 / два  декара  двеста двадесет и 

осем кв. м./ дка 

1133 1133 

17.05.

2008 

1133 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог   

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 014019, м."Гроздевец", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722Начин на трайно 

ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта 

Площ - 6,135  дка 

 369,30 лева  Договор за 

наем №12091 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1134 1134 

17.05.

2008 

1134 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722,  

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 014007/четиринадесет хиляди  и  

седем/, м."Гроздевец", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Четвърта 

Площ - 5,359 / пет  декара  триста  петдесет и 

девет кв. м./ дка 

 322,60 лева 

/триста  

двадесет и 

два  лв. и 60 

ст./ 

     

 

1135 1135 

26.05.

2008 

1135 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Яворец с 

ЕКАТТЕ 

87120, 

м."МАНОВС

КОТО" 

Имот № 015041/петнадесет хиляди 

четиридесет и едно/, м."МАНОВСКОТО", 

землище  с. Яворец  с ЕКАТТЕ 

87120/осемдесет и седем хиляди сто и 

двадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  1.003 /един декар и три кв. м. / дка 

184.20/сто 

осемдесет и 

четири лв. и 

20 ст./ лева. 

     

   Върху имота има следните 

ограничения: 

   98 Да се иизползува 

съгласно Закона за горите и 

Правилник за прилагането 

му. 

1136 1136 

26.05.

2008 

1136 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.КМЕТОВЦ

И  с 

ЕКАТТЕ 

37352, 

Имот № 052001/петдесет и две хиляди и едно/, 

м."МОГИЛЛАТА", землище  с.КМЕТОВЦИ  с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

4405.60/чети

ри хиляди 

четиристоти

н и пет лв. и 

60 ст./ лева. 

     

 



м."МОГИЛЛ

АТА" 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  26.995/двадесет и щест декара и 

деветстотин деветдесет и пет кв. м. / дка 

1137 1137 

26.05.

2008 

1137 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.КМЕТОВЦ

И  с 

ЕКАТТЕ 

37352, 

м."МЪРТВИ

ЦАТА" 

Имот № 053001/петдесет и три хиляди и едно/, 

м."МЪРТВИЦАТА", землище  с.КМЕТОВЦИ  с 

ЕКАТТЕ 37352/тридесет и седем хиляди 

триста петдесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета 

Площ -  42.001/четиридесет и два декара и 

един кв. м. / дка 

8139.80/осе

м хиляди сто 

тридесет и 

девет лв. и 

80 ст./ лева. 

     

 

1138 1138 

26.05.

2008 

1138 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ДРАГАНО

ВЦИ  с 

ЕКАТТЕ 

23159, м. 

"ДЪЛГА 

ОРНИЦА" 

Имот № 084020/осемдесет и четири хиляди и 

двадесет/, м."Дълга орница", землище  

с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три 

хиляди сто петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма 

Площ -  1.999/един  декар и деветстотин 

деветдесет и девет кв. м. / дка 

341.80/трист

а 

четиридесет 

и един лв. и 

80 ст./ лева. 

     

   98 Да се използва 

съгласно закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му 

1139 1139 

26.05.

2008 

1139 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ГЪБЕНЕ с 

ЕКАТТЕ 

18215, м. 

"ЛОМЪТ" 

Имот № 100104/сто хиляди сто и четири/, 

м."Ломът", землище  с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 

18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета (15.881) Девета (23.822) 

Площ -  39.703/тридесет и девет декара  и  

седемстотин и три кв. м. / дка 

5002.60/пет 

хиляди и два 

лв. и 60 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1140 1140 1140 Област 

Габрово, 

Имот № 101020/сто  и една хиляди  и 

двадесет/, м."Богдан", землище  с.Гъбене  с 

4 

171.20/четир

     



26.05.

2008 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ГЪБЕНЕ с 

ЕКАТТЕ 

18215, м. 

"Богдан" 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

(21.630)  Широколистна гора (13.240) 

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета  

Площ -  34.870/тридесет и четири декара  и  

осемстотин и седемдесет кв. м. / дка 

и  хиляди 

сто 

седемдесет 

и един лв. и 

20 ст./ лева. 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1141 1141 

26.05.

2008 

1141 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ГЪБЕНЕ с 

ЕКАТТЕ 

18215, м. 

"Драгиеви 

синове" 

Имот № 134006/сто тридесет и четири  хиляди 

и шест/, м."Драгиеви синове", землище  

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215 /осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Широколистна 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета  

Площ -  5. 946/пет декара деветстотин 

четиридесет и шест кв. м. / дка 

849.10/осем

стотин 

четиридесет 

и девет лв. и 

10 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1142 1142 

26.05.

2008 

1142 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ГЪБЕНЕ с 

ЕКАТТЕ 

18215, м. 

"Дядо 

Цоневото" 

Имот № 150004/сто и петдесет хиляди и 

четири/, м."Дядо Цоневото", землище  

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215 /осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  5.348 /пет декара  триста четиридесет 

и осем кв. м./ дка 

763.70/седе

мстотин 

шестдесет и 

три лв. и 70 

ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1143 1143 

26.05.

2008 

1143 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ГЪБЕНЕ с 

ЕКАТТЕ 

18215, м. 

Имот № 153001/сто петдесет и три хиляди и 

едно/, м."Боримечково", землище  с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215 /осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

1724.50/хиля

да 

седемстотин 

двадесет и 

четири лв. и 

50 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 



"Боримечко

во" 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Десета  

Площ -  10. 949 /десет декара  деветстотин 

четиридесет и девет кв. м./ дка 

му. 

1144 1144 

26.05.

2008 

1144 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ЗДРАВКО

ВЕЦ с 

ЕКАТТЕ 

30661, м. 

"МОЛЛОВО

ТО" 

Имот № 040005/четиридесет хиляди и пет/, 

м."Молловото", землище  с.Здравковец  с 

ЕКАТТЕ 30661 /тридесет хиляди шестстотин 

шестдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  15. 923 /петнадесет декара  

деветстотин двадесет и три кв. м./ дка 

1738.80/хиля

да 

седемстотин 

тридесет и 

осем лв. и 

80 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1145 1145 

26.05.

2008 

1145 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ЗДРАВКО

ВЕЦ с 

ЕКАТТЕ 

30661, м. 

"МОЛЛОВО

ТО" 

Имот № 040007/четиридесет хиляди и седем/, 

м."Молловото", землище  с.Здравковец  с 

ЕКАТТЕ 30661 /тридесет хиляди шестстотин 

шестдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  7.190 /седем декара сто и деветдесет 

кв. м./ дка 

785.10/седе

мстотин 

осемдесет и 

пет лв. и 10 

ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1146 1146 

26.05.

2008 

1146 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ЗДРАВКО

ВЕЦ с 

ЕКАТТЕ 

30661, м. 

"СТРЪМНА 

ПОЛЯНА" 

Имот № 040003/четиридесет хиляди и три/, 

м."Стръмна поляна", землище  с.Здравковец  с 

ЕКАТТЕ 30661 /тридесет хиляди шестстотин 

шестдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

856.60/осем

стотин 

петдесет и 

шест лв. и 

60 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



Площ -  7.844 /седем декара осемстотин 

четиридесет и четири кв. м./ дка 

1147 1147 

26.05.

2008 

1147 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.ЗДРАВКО

ВЕЦ с 

ЕКАТТЕ 

30661, м. 

"СТРЪМНА 

ПОЛЯНА" 

Имот № 040002/четиридесет хиляди и две/, 

м."Стръмна поляна", землище  с.Здравковец  с 

ЕКАТТЕ 30661 /тридесет хиляди шестстотин 

шестдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  3.698 /три декара шестстотин 

деветдесет и осем кв. м./ дка 

528.10/петст

отин 

двадесет и 

осем лв. и 

10 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1148 1148 

26.05.

2008 

1148 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово 

ул."Стефан

а Богдан 

Генчева" 

 Поземлен имот 14218.511.1/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и единадесет, точка, едно/ по кадастралната 

карта на гр.Габрово 

Площ:  449/четиристотин четиридесет и девет/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За съоръжение на 

водопровод 

Стар идентификатор: кв.276, п.31 № 3501 

4 

521.40/четир

и хиляди 

петстотин 

двадесет и 

един лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева 

     

1. Върху имота е построено 

съоръжение на водопровод 

1149 1149 

26.05.

2008 

1149 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово 

ул."Доктор 

Илиев - 

детския" 

 Поземлен имот 14218.514.3/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и четиринадесет, точка, три/ по кадастралната 

карта на гр.Габрово 

Площ:  4093/четири хиляди деветдесет и три/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За съоръжение на 

водопровод 

Стар идентификатор: кв.0,  № 12, 13, 14 

43 

385.80/четир

идесет и три 

хиляди 

триста 

осемдесет и 

пет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

1. Върху имота са  построени 

съоръжения на водопровода 

1150 1150 

26.05.

1150 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

 Поземлен имот 14218.502.138/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и две, точка, сто тридесет и осем/ по 

3 663.20/три 

хиляди 

шестстотин 

шестдесет и 

     

1. Върху имота е построено 



2008 Габрово, 

кв.Тончевци 

кадастралната карта на гр.Габрово 

Площ:  482/четиристотин осемдесет и две/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение 

Стар идентификатор: кв.5,  № 195 

три лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева 

съоръжение на водопровод 

1151 1151 

26.05.

2008 

1151 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Йовчевц

и 

 Поземлен имот 14218.544.18/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и четиридесет и четири, точка, осемнадесет/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово 

Площ:  781/седемстотин осемдесет и един/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10м/ 

Стар идентификатор: 0 

5 460.80/пет 

хиляди 

четиристоти

н и 

шестдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

лева 

    З-д № 2311/06.11.2008 г. 

1. Върху имота е построен 

магазин , актуван с АОС № 

364/29.07.1997 год. 

1152 1152 

26.05.

2008 

1152 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Яворец, 

кв.17 

 Урегулиран поземлен имот ХІ-166/единадесет 

римско, тире, сто шестдесет и шест/ по плана 

на с.Яворец, общ.Габрово 

 

Площ:  1370/хиляда триста и седеемдесет/ 

кв.м. 

4 

370.30/четир

и хиляди 

триста и 

седемдесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1153 1153 

27.05.

2008 

1153 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Любово 

Поземлен имот 14218.332.392/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста 

тридесет и две, точка, триста деветдесет и 

две/ по кадастралната карта на гр.Габрово 

 

Площ:  1469/хиляда четиристотин шестдесет и 

девет/ кв.м. 

Трайно предназначение: Земеделска 

Начин на трайно ползване: За извор за прясна 

вода 

67.90/шестд

есет и седем 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева 

     

          1. В имота е построена 

Сграда 14218.332.392.1: 

застроена площ 25.00 кв. м., 

бр. етажи 1, 

предназначение: Сграда за 

водоснабдяване и / или 

канализация. 



Стар идентификатор: кв.99030 №50 

1154 1154 

27.05.

2008 

1154 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Гачевци 

Поземлен имот 14218.259.2/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, двеста 

петдесет и девет, точка,  две/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово 

 

Площ:  1134/хиляда сто тридесет и четири/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Територия, заета от 

води и водни обекти 

Начин на трайно ползване: За извор за прясна 

вода 

Стар идентификатор: кв.99034 №730 

149.70/сто 

четиридесет 

и девет лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1155 1155 

27.05.

2008 

1155 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Стефано

вци 

Поземлен имот 14218.503.355/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и три, точка,  триста петдесет и пет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово 

 

Площ:  5213/пет хиляди двеста и  тринадесет/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди 

Стар идентификатор: кв.13 

33 

676.00/триде

сет и три 

хиляди 

шестстотин 

седемдесет 

и шест/ лева 

     

 

1156 1156 

16.06.

2008 

1156 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Копчелиит

е  с ЕКАТТЕ 

38577, 

м."Сп. юрт 

дъбравата" 

Имот № 034081/тридесет и четири хиляди 

осемдесет и едно/, м."Сп. юрт дъбравата", 

землище  с.Копчелиите  с ЕКАТТЕ 38577 

/тридесет и осем хиляди петстотин седемдесет 

и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста  

Площ -  7.000/седем/  дка 

651.70/шест

стотин 

петдесет и 

един лв. и 

70 ст./ лева. 

    З-д № 2468/20.11.2008 г. 

Имотът е образуван от имот 

№034074 



1157 1157 

16.06.

2008 

1157 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Делибря

мско" 

Имот № 000050/петдесет/, м."Делибрямско", 

землище  с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 23159 

/двадесет и три хиляди сто петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Четвърта  

Площ -  1.790/един дка. седемстотин и 

деветдесет кв. м./  дка 

95.20/деветд

есет и пет 

лв. и 20 ст./ 

лева. 

     

 

1158 1158 

16.06.

2008 

1158 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Кашенскид

ол" 

Имот № 045045/четиридесет и пет хиляди  

четиридесет и пет/, м."Кашенскидол", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/Подотдел -167/х (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта, "х")  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  0.450 /четиристотин и петдесет кв. м./ 

дка 

64.80/шестд

есет и 

четири лв. и 

80 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1159 1159 

16.06.

2008 

1159 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Кашенскид

ол" 

Имот № 045052/четиридесет и пет хиляди  

петдесет и две/, м."Кашенскидол", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора  

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета  

Площ -  12.763/дванадесет дка. седемстотин 

шестдесет и три кв. м./ дка 

1873.90/хиля

да 

осемстотин 

седемдесет 

и три лв. и 

90 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1160 1160 

16.06.

2008 

1160 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

Имот № 021059/двадесет и една хиляди 

петдесет и девет/, м."Урвата", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

43.40/четири

десет и три 

лв. и 40 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 



с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Урвата" 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия - 

Осма  

Площ -  0.224/двеста двадесет и четири кв. м./ 

дка 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1161 1161 

16.06.

2008 

1161 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Радковица

" 

Имот № 021108/двадесет и една хиляди сто и 

осем/, м."Радковица", землище  с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия - 

осма  

Площ -  0.999/деветстотин деветдесет и девет 

кв. м./ дка 

213.50/двест

а и 

тринадесет 

лв. и 50 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1162 1162 

16.06.

2008 

1162 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Маркошев

ица" 

Имот № 021126/двадесет и една хиляди сто 

двадесет и шест/, м."Маркошевица", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Гора в зем. земя 

Категория на земята при неполивни условия - 

осма  

Площ -  1.002/един дка и два  кв. м./ дка 

214.20/двест

а и 

четиринадес

ет лв. и 20 

ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1163 1163 

16.06.

2008 

1163 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067023/шестдесет и седем хиляди  

двадесет и три/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел 167/ц (сто шестдесет и седем, 

наклонена черта "ц") 

Площ -  82.473/осемдесет и два дка 

12222.50/два

надесет 

хиляди 

двеста 

двадесет и 

два лв. и 50 

ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



четиристотин седемдесет и три  кв. м./ дка 

1164 1164 

16.06.

2008 

1164 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067022/шестдесет и седем хиляди  

двадесет и две/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел 167/х (сто шестдесет и седем, 

наклонена черта "х") 

Площ -  65.169 /шестдесет и пет дка сто 

шестдесет и девет кв. м./ дка 

11143.90/ед

инадесет 

хиляди сто 

четиридесет 

и три лв. и 

90 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1165 1165 

16.06.

2008 

1165 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067020/шестдесет и седем хиляди  и 

двадесет/, м."Крушето", землище  с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел 167/ш (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта "ш") 

Площ -  1.391 /един дка триста деветдесет и 

един кв. м./ дка 

297.30 

/двеста 

деветдесет 

и седем лв. 

и 30 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1166 1166 

16.06.

2008 

1166 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067019/шестдесет и седем хиляди  и 

дeвеънадесет/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел 167/ш (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта "ш") 

Площ -  28.179 /двадесет и осем дка 

стоседемдесет и девет кв. м./ дка 

5 461.10 /пет 

хиляди 

четиристоти

н шестдесет 

и един лв. и 

10 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1167 1167 

16.06.

1167 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 067014/шестдесет и седем хиляди  и 

четиринадесет/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

2 216.30 /две 

хиляди 

двеста и 

шестнадесет 

     

Върху имота има следните 



2008 землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/подотдел 167/а1 (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта "а едно") 

Площ -  11.436 /единадесет дка четиристотин 

тридесет и шест кв. м./ дка 

лв. и 30 ст./ 

лева. 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1168 1168 

16.06.

2008 

1168 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067018/шестдесет и седем хиляди  и 

осемнадесет/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/подотдел 167/щ (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта "щ") 

Площ -  22.788 /двадесет и два дка 

седемстотин осемдесет и осем кв. м./ дка 

3896.70 /три 

хиляди 

осемстотин 

деветдесет 

и шест лв. и 

70 ст./ лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1169 1169 

16.06.

2008 

1169 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Корийки" 

Имот № 011015/единадесет хиляди и 

петнадесет/, м."Корийки", землище  с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна  

гора 

Отдел/подотдел 187/ь (сто осемдесет и седем, 

наклонена черта "ь") 

Площ -  5.577 /пет дка петстотин седемдесет и 

седем кв. м./ дка 

1080.80 

/хиляда и 

осемдесет 

лв. и 80 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1170 1170 

16.06.

2008 

1170 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

Имот № 024178/двадесет и четири хиляди и 

сто седемдесет и осем/, м."Чешмата", 

землище  с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 

/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна  

5 202.50 /пет 

хиляди 

двеста и два 

лв. и 50 ст./ 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№024083 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 



"Чешмата" гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Четвърта 

Отдел/подотдел 169/ь1 (сто шестдесет и 

девет, наклонена черта "ь едно") 

Площ -  30.424 /тридесет дка четиристотин 

двадесет и четири кв. м./ дка 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1171 1171 

16.06.

2008 

1171 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Ралево" 

Имот № 025020/двадесет и пет  хиляди и 

двадесет/, м."Ралево", землище  с.Жълтеш  с 

ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна  

гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста 

Отдел/подотдел 169/а (сто шестдесет и девет, 

наклонена черта "а") 

Площ -  4.707 /четири дка седемстотин и седем 

кв. м./ дка 

804.90 

/осемстотин 

и четири лв. 

и 90 ст./ 

лева. 

     

 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1172 1172 

16.06.

2008 

1172 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Кашенскид

ол" 

Имот № 045048/четиридесет  и пет  хиляди и 

четиридесет и осем/, м."Кашенскидол", 

землище  с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 

/двадесет и девет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна  гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Площ -  0.994 /деветстотин деветдесет и 

четири кв. м./ дка 

170.00 /сто и 

седемдесет 

лв./ лева. 

    З-д № 53/14.01.11.2009 г. 

 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1173 1173 

16.06.

2008 

1173 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

Имот № 045053/четиридесет  и пет  хиляди и 

петдесет и три/, м."Кашенскидол", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

970.00 

/деветстотин 

и 

седемдесет 

лв./ лева. 

     

 

Върху имота има следните 

ограничения:   



29547, м. 

"Кашенскид

ол" 

Начин на трайно ползване - Иглолистна  гора 

Категория на земята при неполивни условия - 

Девета 

Отдел/Подотдел 167/х (сто шестдесет и седем, 

наклонена черта "х") 

Площ - 5.673 /пет дка шестстотин седемдесет 

и три кв. м./ дка 

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1174 1174 

16.06.

2008 

1174 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Ралев дол" 

Имот № 054019/петдесет и четири хиляди и 

деветнадесет/, м."Ралев дол", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/Подотдел 169/г (сто шестдесет и девет, 

наклонена черта "г")  с Площ - 10.412 /десет 

дка четиристотин и дванадесет кв. м./ дка 

                              169/д (сто шестдесет и 

девет, наклонена черта "д") с Площ - 1.805 

/един дка осемстотин и пет кв. м./ дка 

Обща площ - 12,217 /дванадесет дка двеста и 

седемнадесет кв. м./ дка 

2 089.10 /две 

хиляди 

осемдесет и 

девет лв. и 

10 ст./ лева. 

     

 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1175 1175 

16.06.

2008 

1175 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067013/шестдесет и сем хиляди и 

тринадесет/, м."Крушето", землище  с.Жълтеш  

с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет хиляди 

петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Широколистна 

гора 

Отдел/Подотдел 167/в (сто шестдесет и седем, 

наклонена черта "в")  с Площ - 15.420 

/петнадесет дка четиристотин и двадесет кв. 

м./ дка 

                              167/а1 (сто шестдесет и 

седем, наклонена черта "а1") с Площ - 10.792 

/десет дка седемстотин деветдесет и два кв. 

м./ дка 

Обща площ - 26.212 /двадесет и шест дка 

3 884.60 /три 

хиляди 

осемстотин 

осемдесет и 

четири лв. и 

60 ст./ лева. 

     

 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 



двеста и дванадесет кв. м./ дка 

1176 1176 

16.06.

2008 

1176 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, м. 

"Крушето" 

Имот № 067021/шестдесет и сем хиляди 

двадесет и едно/, м."Крушето", землище  

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване - Иглолистна гора 

Отдел/Подотдел 167/ч (сто шестдесет и седем, 

наклонена черта "ч")   

Площ - 24.046 /двадесет и четири дка и 

четиридесет и шест кв. м./ дка 

4 111.90 

/четири 

хиляди сто и 

единадесет 

лв. и 90 ст./ 

лева. 

     

 

Върху имота има следните 

ограничения:   

98 Да се използва съгласно 

закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1177 1177 

30.06.

2008 

1177 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Кална 

ливада" 

Имот № 100007/сто хиляди и седем/, м."Кална 

ливада", землище  с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 

23159 /двадесет и три хиляди сто петдесет и 

девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста  

Площ -  14.007/четиринадесет декара и седем 

кв. м./  дка 

1098.10/хиля

да 

деветдесет 

и осем лева 

и 10 ст./ 

лева. 

    З-д № 278/17.02.2010 г. 

Имотът  е образуван от имот 

№ 000039. 

1178 1178 

30.06.

2008 

1178 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Кална 

ливада" 

Имот № 100006/сто хиляди и шест/, м."Кална 

ливада", землище  с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 

23159 /двадесет и три хиляди сто петдесет и 

девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста  

Площ -  5.636/пет декара и шестстотин 

тридесет и шест кв. м./  дка 

441.90/четир

истотин 

четиридесет 

и един лева 

и 90 ст./ 

лева. 

     

Имотът  е образуван от имот 

№ 000039. 

1179 1179 

30.06.

2008 

1179 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

Имот № 101001/сто и една хиляди и едно/, 

м."Кална ливада", землище  с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159 /двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/ 

413.00/четир

истотин и  

тринадесет/ 

лева. 

    З-д № 277/17.02.2010 г. 

Върху имота има следните 

ограничения: 

98 Да се използува съгласно 



и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Кална 

ливада" 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Четвърта  

Площ -  3.309/три декара и триста и девет кв. 

м./  дка 

Закона за горите и 

Правилника за 

приложението му. 

1180 1180 

30.06.

2008 

1180 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Лъгът" 

Имот № 000058/петдесет и осем/м."Лъгът", 

землище  с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 23159 

/двадесет и три хиляди сто петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ -  6.127/шест декара и сто  двадесет и 

седем  кв. м./  дка 

588.20/петст

отин  

осемдесет и 

осем лева и 

20 ст./ лева. 

     

 

1181 1181 

30.06.

2008 

1181 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Солуков

ица" 

Имот № 000055/петдесет и пет/, 

м."Солуковица", землище  с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159 /двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ -  7.081/седем декара и осемдесет и 

един кв. м./  дка 

679.80/шест

стотин   

седемдесет 

и девет лева 

и 80 ст./ 

лева. 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

24 Отклонение от 

магистрален газопровод до 

300 mm . В охранителната 

зона на  100 m от двете му 

страни се забранява 

засаждане  на  овощни и 

други градини, дървета с 

развита коренова система и 

на горски и дървесни видове 

в предоставените площи за 

просеки за строителство на 

газопровода на по-малко от 

10  m от двете му страни. 

1182 1182 

30.06.

2008 

1182 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Солуков

Имот № 000054/петдесет и четири/, 

м."Солуковица", землище  с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159 /двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

931.10/девет

стотин   

тридесет и 

един лева и 

10 ст./ лева. 

     

 



ица" Пета  

Площ -  9.699/девет декара и шестстотин 

деветдесет и девет кв. м./  дка 

1183 1183 

30.06.

2008 

1183 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Дурак 

чаир" 

Имот № 089064/осемдесет и девет хиляди 

шестдесет и четири/, м."Дурак чаир", землище  

с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 23159 /двадесет и три 

хиляди сто петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Храсти 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ -  16.295/шестнадесет декара и двеста 

деветдесет и пет кв. м./  дка 

1564.30/ 

хиляда 

петстотин   

шестдесет и 

четири лева 

и 30 ст./ 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 000026. 

1184 1184 

30.06.

2008 

1184 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Драгановц

и  с ЕКАТТЕ 

23159, 

м."Дурак 

чаир" 

Имот № 089063/осемдесет и девет хиляди 

шестдесет и три/, м."Дурак чаир", землище  

с.Драгановци  с ЕКАТТЕ 23159 /двадесет и три 

хиляди сто петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване - Използв.ливада 

Категория на земята при неполивни условия - 

Пета  

Площ -  7.944/седем декара и деветстотин 

четиридесет и четири кв. м./  дка 

 279.60/ 

двеста  

седемдесет 

и девет лева 

и 60 ст./ 

лева. 

     

Имотът е образуван от имот 

№ 000026. 

1185 1185 

27.08.

2008 

1185 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, к-

кс.Дунав 

 Поземлен имот 14218.509.560/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, петстотин и шестдесет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  275/двеста седемдесет и пет/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: незастроен имот за 

обществена сграда, комплекс 

Стар идентификатор: УПИ І-общ.стр. от кв.218 

5 139.70/пет 

хиляди сто 

тридесет и 

девет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 



1186 1186 

27.08.

2008 

1186 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Русевци 

 Поземлен имот 14218.501.929/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и едно, точка, деветстотин двадесет и девет/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  102/сто и два/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За 

електроенергийното производство 

Стар идентификатор: УПИ V-за трафопост от 

кв.8, І етап, І част 

962.30/девет

стотин 

шестдесет и 

два лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1187 1187 

25.09.

2008 

1187 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Стефано

вци, 

ул.Георги 

Илиев № 35 

б 

 Поземлен имот 14218.503.540/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и три, точка, петстотин и четидесет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  451/четиристотин петдесет и един/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м/ 

Стар идентификатор: УПИ Х. от кв.11 

3 427.60/три 

хиляди 

четиристоти

н двадесет и 

седем лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

лева 

     

      1. С Договор от 

17.02.1971 г. върху имота е 

отстъпено право на строеж и 

изградена жилищна сграда 

на Косьо Тодоров Косев 

1188 1188 

25.09.

2008 

1188 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Николай 

Палаузов 

№ 26 

 Поземлен имот 14218.510.386/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, триста осемдесет и шест/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  193/сто девтдесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м/ 

Стар идентификатор: УПИ Х. от кв.268 

4 

053.00/четир

и хиляди 

петдесет и 

три/ лева 

     

      1. Върху имота е 

построена сграда 

собственост на 

"ИЗОТСЕРВИЗ" ООД - 

Габрово и " БЕТА" ООД - 

Габрово 

1189 1189 1189 Област 

Габрово, 

Имот № 048002/четиридесет и осем хиляди и 

две/, м."Друмкова долчина", землище  

 1887.80/ 

хиляда 

     



25.09.

2008 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци  

с ЕКАТТЕ 

48605, 

м."Друмков

о долчина" 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 /четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Нива 

Категория на земята при неполивни условия - 

Шеста  

Площ -  36.799/тридесет и шест декара и 

седемстотин деветдесет и девет кв. м./  дка 

осемстотин 

осемдесет и 

седем лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева. 

 1. върху имота има 

следните ограничения: 

     11  Електропровод 20 kv. 

На 10 м от двете страни до 

крайнитепроводници или на 

11 м от оста на 

електропровода, не могат да 

се строят сгради, 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

1190 1190 

06.10.

2008 

1190 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Тодор 

Бурмов № 

21 

 Поземлен имот 14218.505.362/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и пет, точка, триста шестдесет и шест/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  427/четиристотин и двадесет и седем/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м/ 

Стар идентификатор: УПИ ХІІІ-409. от кв.149 

6300.00/шес

т хиляди и 

триста/ лева 

    З-д № 2764/22.12.2008 г. 

      1. Върху имота е 

построена сграда 

собственост на Петьо 

Стефанав Стоев и Веселин 

Стефанав Стоев 

1191 1191 

07.10.

2008 

1191 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово,  

ул. 

Орловска 

 Поземлен имот 14218.509.581/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и  девет, точка, петстотин  осемдесет и едно/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  716/седемстотин и  шестдесет / кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс 

Стар идентификатор: УПИ ХІІІ-362,363. от 

кв.212-ІІІ етап, І част 

14720.20/чет

иринадесет 

хиляди 

седемстотин 

двадесет  

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1192 1192 

07.10.

2008 

1192 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово,  

 Паянтова жилищна сграда, на един етаж 

 Застроена площ:  29 / двадесет и девет / кв.м. 

1321.80/ 

хиляда   

триста  

двадесет и 

един  лева и 

     

    Имотът се води 

счетоводно в активите на 

"Благоустрояване" ЕООД, 



ул. Ал. 

Стамболий

ски № 18 

осемдесет 

стотинки/ 

лева 

гр.Габрово. 

1193 1193 

07.10.

2008 

1193 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

кв.Лисец, 

ул.Единств

о № 16 

 Поземлен имот 14218.526.49/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

двадесет и шест, точка, тчетиридесет и девет/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

застроен 

 

Площ:  728/четиристотин и двадесет и осем/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м/ 

Стар идентификатор: УПИ ХVІІ-6934. от кв.58 

5 529.00/пет 

хиляди 

петстотин 

двадесет и 

девет/ лева 

    З-д № 2763/22.12.2008 г. 

      1. С Договор от 

25.06.1969 г. на ГНС - 

Габрово върху имота е 

отстъпено право на строеж 

на Георги Пейчев Иванов и 

Иванка Пеева Иванова и на 

Неделя Иванова Митева и е  

построена жилищна сграда. 

1194 1194 

07.10.

2008 

1194 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Епископ 

Софроний 

 Поземлен имот 14218.504.485/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и четири, точка, четиристотин осемдесет и пет/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  32/тридесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м/ 

672.00/шест

стотин 

седемдесет 

и два/ лева 

     

 

1195 1195 

09.10.

2008 

1195 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

бул.Вапцар

ов 

 Поземлен имот 14218.526.103/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

двадесет и шест, точка, сто и три/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  396/триста деветдесет и шест/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За съоръжение на 

водопровод 

3 

009.60/шест

стотин 

седемдесет 

и два/ лева 

     

     1. В имота е построена 

помпена станция, 

собственост на  

"Водоснабдяване и 

канализация" ООД - Габрово 

1196 1196 1196 Област 

Габрово, 

 Поземлен имот 14218.306.526./четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и 

30.50/тридес

ет лева и 

     



09.10.

2008 

Община 

Габрово, 

з.Смирненс

ки, 

м.Орницата 

шест, точка, петстотин двадесет и шест/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  249/двеста четиридесет и девет/ кв.м. 

Трайно предназначение: Територия, заета от 

води и водни обекти 

Начин на трайно ползване: Водоем 

Стар идентификатор: ЕКАТТЕ 99032, имот № 

111002 

петдесет 

стотинки/ 

лева 

     1. В имота е построена 

помпена станция, 

собственост на  

"Водоснабдяване и 

канализация" ООД - Габрово 

1197 1197 

09.10.

2008 

1197 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

з.Смирненс

ки, 

м.Кръста 

 Поземлен имот 14218.304.365./четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и 

четири, точка, триста шестдесет и пет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  66 /шестдесет и шест/ кв.м. 

Трайно предназначение: Територия, заета от 

води и водни обекти 

Начин на трайно ползване: Водоем 

Стар идентификатор: ЕКАТТЕ 99032, имот № 

720058 

1.70/един 

лев и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1198 1198 

13.10.

2008 

1198 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Имот № 012108/дванадесет хиляди сто и 

осем/, м."Юрта - с.Източник", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Изоставена 

ливада 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ДЕВЕТА  

Площ     -     2.000 /два/  дка. 

 

17.10 

/седемнадес

ет лева и 

десет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 012045 

1199 1199 

13.10.

2008 

1199 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Имот № 012109/дванадесет хиляди сто и 

девет/, м."Юрта - с.Източник", землище 

с.Жълтеш  с ЕКАТТЕ 29547/двадесет и девет 

хиляди петстотин четиридесет и седем/, общ. 

 

18.20 

/осемнадесе

т лева и 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 012045 



с.Жълтеш, 

м."Юрта - 

с.Източник" 

Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Пасище, мера 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ДЕВЕТА  

Площ     -     3.841 /три декара и осемстотин 

четиридесет и един кв.м./  дка. 

двадесет 

стотинки/лев

а. 

1200 1200 

14.10.

2008 

1200 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Копчелии, 

м."Сп.юрт 

дъбравата" 

Имот № 034081/тридесет и четири хиляди 

осемдесет и едно/, м."Сп.юрт дъбравата", 

землище с.КОПЧЕЛИИ  с ЕКАТТЕ 

38577/тридесет и осем хиляди петстотин 

седемдесет и седем/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ШЕСТА  

Площ     -     7.000 /седем/  дка. 

 

651.70 

/шестстотин 

петдесет и 

един лева и 

седемдесет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 034074 

1201 1201 

29.10.

2008 

1201 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Любен 

Каравелов 

 Поземлен имот 14218.509.178/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, сто седемдесет и осем/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  668/шестстотин шестдесет и осем/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За паркинг 

Стар идентификатор: кв.186, УПИ Х, 

14 028.00 

/четиринаде

сет хиляди  

двадесет и 

осем/ лева 

     

 

1202 1202 

29.10.

2008 

1202 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Гръблевц

и, м.Азмака 

Имот № 138026/сто тридесет  осем хиляди 

двадесет и шест/, м." Азмака", землище 

с.Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет 

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

Площ     -      1.382 /един декар и триста 

осемдесдет и два кв.м./ дка. 

 

11.80 лв 

/единадесет  

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

         1. Имотът е образуван 

от имотите 000161 и 138025 

 

         2. Върху имота има 

следните ограничения: 



Начин на трайно ползване - ИЗВОР-

КАПТИРАН 

2  Санитарно-охранителна 

зона на водоснабдителен 

обект - Пояс "А". Забранява 

се всякаква дейност, 

несвързана с 

експлоатацията на обекта. 

1203 1203 

29.10.

2008 

1203 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Любен 

Каравелов 

 Поземлен имот 14218.509.179/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, сто седемдесет и девет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  782/седемстотин осемдесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване /от 10 до 15 м/ 

Стар идентификатор: кв.186, УПИ Х, 

16 422.00 

/шестнадесе

т хиляди 

четиристоти

н двадесет и 

два/ лева 

     

 

1204 1204 

29.10.

2008 

1204 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Орловск

а 

 Поземлен имот 14218.509.180/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, сто и осемдесет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  1176/хиляда сто седемдесет и шест/ 

кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Високо 

застрояване /над 15 м/ 

Стар идентификатор: кв.186, УПИ Х, 

24 696.00 

/двадесет и 

шест хиляди  

шестстотин 

деветдесет 

и шест/ лева 

     

 

1205 1205 

19.11.

2008 

1205 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Опълчен

ска № 9 

 Втори етаж от двуетажна Административна 

сграда  14218.510.411.1/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

десет, точка, четиристотин и единадесет, 

точка, едно/ по кадастралната карта на 

гр.Габрово 

 

Застроена площ:  207/двеста и седем/ кв.м. 

Брой етажи: 2 /два/ 

41 428.10.00 

/четиридесе

т и една 

хиляди  

четиристоти

н двадесет и 

осем лева и 

десет 

стотинки/ 

лева 

     

 



1206 1206 

19.11.

2008 

1206 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

бул. Трети 

март  № 

130, в ПИ 

14218.517.3

74 по 

кадастралн

ата карта 

на 

гр.Габрово/

УПИ І-

компл.жил.

и 

обществено 

застрояван

е от кв. 38, 

гр.Габрово-

76 част/. 

 1. Масивна жилищна сграда/южната/, на два 

етажа, построена през  1960 год., 

    представляваща част от сграда  

14218.517.374.1 

     Застроена площ: 175 /сто седемдесет и пет/ 

кв.м. 

2.  Втори/надстроен/етаж над реституираната 

северна жилищна сграда, построен през 1960 

год., 

    представляваща част от сграда 

14218.517.374.1. 

     Застроена площ: 336/триста тридесет и 

шест/ кв.м. 

 т. 1. 24 

350.80 лв/ 

двадесет и 

четири 

хиляди 

триста и 

петдесет 

лева и 80 

ст./ 

 т. 2. 23 

376.70 лв./ 

двадесет и 

три хиляди 

триста 

седемдесет 

и шест лева 

и 70 ст. 

    Със З-д № 35/08.01.2010 г. е 

отписана т.1. Масивна 

жилищна сграда/южната/, на 

два етажа, представляваща 

част от сграда 

14218.517.374. със ЗП: 175 

кв.м. 

 

1207 1207 

19.11.

2008 

1207 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Йоан 

Предтеча 

1/2 ид.част от поземлен имот 

14218.510.144/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин и десет, точка, 

сто четиридесет и четири/ по кадастралната 

карта на гр.Габрово, незастроен, целия с площ 

366 кв.м. 

1/2 ид.част = 183 /сто осемдесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до  10 м/ 

Стар идентификатор: кв.240, УПИ ХІ № 3340, 

3420.25  

лв./три 

хиляди 

четиристоти

н и двадесет  

лева и 25 

стотинки/ 

     

 

1208 1208 

27.11.

2008 

1208 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот  14218.324.8/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  триста 

двадесет и четири, точка, осем/, м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     4 843 /четири хиляди осемстотин 

четиридесет и три/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

54.40лв./ 

петдесет и 

четири лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 



Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

1209 1209 

27.11.

2008 

1209 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.766.2/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, 

точка,седемстотин шестдесет и шест точка, 

две/, м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -      3144 /три хиляди сто четиридесет 

и четири/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

31.10 лв./ 

тридесет и 

един лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 

1210 1210 

27.11.

2008 

1210 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.325.113/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста 

двадесет и пет, точка,сто и тринадесет/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -      19436 /деветнадесет хиляди 

четиристотин тридесет и шест/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

874.60 лв./ 

осемстотин 

седемдесет 

и 

четирилева 

и шестдесет 

стотинки/ 

     

 

1211 1211 

27.11.

2008 

1211 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.324.5/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста 

двадесет и четири, точка, пет/, м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -      31588 /тридесет и една хиляди 

петстотин осемдесет и осем/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

874.60 лв./ 

осемстотин 

седемдесет 

и 

четирилева 

и шестдесет 

стотинки/ 

     

 



Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

1212 1212 

27.11.

2008 

1212 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.325.117/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста 

двадесет и  пет, точка, сто и седемнадесет/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -      8237 /осем хиляди двеста 

тридесет и седем/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

81.50 лв./ 

осемдесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 

1213 1213 

27.11.

2008 

1213 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.325.118/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста 

двадесет и  пет, точка, сто и осемнадесет/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -      911014 /деветстотин и 

единадесет хиляди  и четиринадесет /кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

9019.00 лв./ 

девет 

хиляди и 

деветнадесе

т  лева/ 

     

 

1214 1214 

27.11.

2008 

1214 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.241.30/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,двеста 

четиридесет и едно, точка, тридесет/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -  4128 /четири хиляди сто двадесет и 

осем/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

37.20 лв./ 

тридесет и 

седем лева 

и двадесет 

стотинки/ 

     

 



1215 1215 

27.11.

2008 

1215 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.241.34/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, двеста 

четиридесет и едно точка, тридесет и четири/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -  104303 /сто и четири хиляди триста 

и три/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

938,70 лв./ 

деветстотин 

тридесет и 

осем лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1216 1216 

27.11.

2008 

1216 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.773.1/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин седемдесет и три точка, едно/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

застроен 

 

Площ     -  31185 /тридесет и една  хиляди сто 

осемдесет и пет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада: 

21694кв.м.- изоставена ливада; 9491 кв.м.- за 

друг обществен обект, комплекс. 

280,70 лв./ 

двеста и 

осемдесет 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

         Имотът включва: 

1.Административна, делова 

сграда с №14218.773.1.1, 

актувана  с АОС №279 от 

07.11.2006г. 

2.Здравно заведение с 

№14218.773.1.2 

3.Сграда за 

енергопроизводство с 

№14218.773.1.3 

1217 1217 

27.11.

2008 

1217 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.241.36/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, двеста 

четиридесет и едно точка, тридесет и шест/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -  122536 /сто двадесет и две хиляди 

петстотин тридесет и шест/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

1213,10 лв./ 

хиляда 

двеста и 

тринадесет 

лева и десет 

стотинки/ 

     

 



1218 1218 

27.11.

2008 

1218 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.241.38/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, двеста 

четиридесет и едно точка, тридесет и осем/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -  135965 /сто тридесет и пет хиляди 

деветстотин шестдесет и пет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

1223,70 лв./ 

хиляда 

двеста 

двадесет и 

три лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1219 1219 

27.11.

2008 

1219 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот  14218.238.2/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  двеста 

тридесет и осем, точка, две/, , м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     14 843 /четиринадесет хиляди 

осемстотин четиридесет и три/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

133.60лв./ 

сто тридесет 

и три лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 

1220 1220 

27.11.

2008 

1220 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот  14218.240.104/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  двеста и 

четиридесет, точка, сто и четири/, , м." Узана", 

по кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     37 691 /тридесет и седем хиляди 

шестстотин деветдесет и едно/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

 339.20лв./ 

триста 

тридесет и 

девет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 

1221 1221 

27.11.

1221 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Поземлен  имот  14218.238.4/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  двеста  

тридесет и осем, точка,  четири/, , м." Узана", 

по кадастралната карта  и кадастралните 

 219.20лв./ 

двеста  и 

деветнадесе

т лева и 

     

 



2008 Габрово, 

местност 

"Узана" 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     24 352 /двадесет и четири хиляди 

триста петдесет и два/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

двадесет 

стотинки/ 

1222 1222 

27.11.

2008 

1222 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот  14218.240.105/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  двеста   

и четиридесет точка, сто и пет/, , м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     1 134 /хиляда сто тридесет и 

четири/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Защитена 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

 3.40лв./ три 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

     Ограничения над имота:  

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. 

Ограничението е в сила. 

1223 1223 

27.11.

2008 

1223 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.240.103 /четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,  двеста   

и четиридесет точка, сто и три/, , м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, незастроен 

 

Площ     -     7 214 /седем хиляди двеста и  

четиринадесет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Защитена 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

 21.60лв./ 

двадесет и 

един лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

     Ограничения над имота:  

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. 

Ограничението е в сила. 

1224 1224 

27.11.

2008 

1224 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.775.2/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин седемдесет и  пет, точка, две/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

535.90 лв./ 

петстотин 

тридесет и 

пет лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 



Площ     -   47 635 /четиридесет и седем 

хиляди шестстотин тридесет и пет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Горска 

Начин на трайно ползване:Друг вид 

дървопроизводителна гора 

1225 1225 

27.11.

2008 

1225 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.775.3/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин седемдесет и  пет, точка, три/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -   11 338/единадесет хиляди триста 

тридесет и осем/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

102.00 лв./ 

сто и два 

лева/ 

     

 

1226 1226 

27.11.

2008 

1226 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.776.1/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин седемдесет и  шест, точка, едно/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -   18 116/осемнадесет хиляди сто и 

шестнадесет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

163.00 лв./ 

сто 

шестдесет и 

три лева/ 

     

 

1227 1227 

27.11.

2008 

1227 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.241.32/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, двеста 

четиридесет и едно, точка, тридесет и две/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -   13 427/тринадесет хиляди 

120.80 лв. / 

сто и 

двадесет  

лева и 

осемдесет 

стотинки / 

     

 



четиристотин двадесет и седем /кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:Изоставена ливада 

1228 1228 

27.11.

2008 

1228 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана" 

Поземлен  имот 14218.772.1/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин седемдесет и две, точка, едно/, 

м." Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -   2 034/ две хиляди тридесет и 

четири /кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване:за друг вид 

застрояване 

52.90 лв. / 

петдесет и 

два лева и 

деветдесет 

стотинки / 

     

 

1229 1229 

09.12.

2008 

1229 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише  

гр.Габрово 

Поземлен имот 14218.705.8/ четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин и пет, точка, осем/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ: 4208 / четири хиляди двеста и осем/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Дере 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ШЕСТА 

 

120.30  лв./ 

сто и 

двадесет 

лева и 30 

стотинки/а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 034074 

1230 1230 

09.12.

2008 

1230 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Любен 

Каравелов 

№ 7 

 Поземлен имот 14218.509.270/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, двеста и  седемдесет / по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

2448.40  лв./ 

две хиляди  

четиристоти

н 

четиридесет 

и осем лева 

и 40 

стотинки/ 

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване 

 Договор за 

продажба № 

672-ОССД-10 

от 19.08.10 г. 

З-д № 1837/01.09.2010 г. 

 



Площ:  131/ сто тридесет и един/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:  341, квартал 248,  

парцел І. 

1231 1231 

09.12.

2008 

1231 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Малуша 

№ 21. 

Поземлен имот 14218.509.331/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, триста тридесет и едно/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен.   

 

Площ:  352 / триста петдесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията:  

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до  10 м/ 

Стар идентификатор: кв.201, УПИ ХХХ-276, 

5280.00/ пет 

хиляди 

двеста и 

осемдесет/ 

лева 

     

 

1232 1232 

16.12.

2008 

1232 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. 

Константин 

Иречек 

 Поземлен имот 14218.510.625/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, шестстотин двадесет и пет / по 

кадастралната карта на гр.Габрово,застроен 

 

Площ:  1202/хиляда  двеста и два/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:   квартал 265/490/ 

23727.50  

лв./ 

двадесет и 

три  хиляди  

седемстотин 

двадесет и 

седем лева 

и 50 

стотинки/ 

     

 

1233 1233 

18.12.

2008 

1233 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Еким 

Цанков № 8 

 Поземлен имот 14218.510.309/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, триста и девет / по 

кадастралната карта на гр.Габрово,застроен 

 

Площ:  1319/хиляда  триста и деветнадесет/ 

27699.00  

/двадесет и 

седем  

хиляди  

шестстотин 

деветдесет 

и девет/ 

     

 



кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

от 10 до 15 м) 

Стар идентификатор:   квартал 269/522/, УПИ  

V. 

лева 

1234 1234 

18.12.

2008 

1234 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Капитан 

дядо 

Никола 

 Поземлен имот 14218.519.293/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и деветнадесет, точка, двеста деветдесет и 

три/ по кадастралната карта на гр.Габрово, 

застроен 

 

Площ:  857/осемстотин петдесет и седем/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване:  За друг вид 

озеленени площи 

Стар идентификатор: квартал 39а;  парцел 1. 

12083.70 

лв./дванадес

ет хиляди и 

осемдесет и 

три лева и 

70 ст./ 

     

 

1235 1235 

18.12.

2008 

1235 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Шипка 

 Поземлен имот 14218.509.557/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и деветт, точка, петстотин петдесет и седем/ 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  146/сто  четиридесет и шест/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване:  Ниско застрояване 

( до 10 м) 

Стар идентификатор: 577, квартал : 221,  

парцел ІV. 

 2 

728.70лв./дв

е хиляди  

седемстотин

и двадесет и 

осем лева и 

70 ст./ 

    № 1858/25.08.2009 г. 

 

1236 1236 

18.12.

2008 

1236 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Пролет 

 Поземлен имот 14218.531.622/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин  

тридесет и едно, точка, шестстотин двадесет и 

две/ по кадастралната карта на гр.Габрово, 

застроен 

 

21368.00лв./

двадесет и 

една хиляди  

триста  

шестдесет и 

     

 



 

Площ:  2265/две хиляди двеста  шестдесет и 

пет/ кв.м. 

Трайно предназначение: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване:  Средно 

застрояване ( от 10  до 15 м) 

Стар идентификатор:  квартал : 19,  парцел  

VІІ. 

осем/ лева 

1237 1237 

29.12.

2008 

1237 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул.Стефан 

Караджа 

Имот 14218.505.110/ четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, пестотин и пет, 

точка, сто и десет/ по кадастралната карта на 

р.Габрово 

Площ: 4141/четири хиляди сто четиридесет и 

един / кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Високо 

застраяване / над 15м./ 

Стар идентификатор: 5050119, квартал:118, 

парцел: III 

77 

395.30/седе

мдесет и 

седем 

хиляди 

триста 

деветдесет 

и пет лева и 

30 стотинки/ 

лева 

     

Върху имота попадат 

следните сгради: 

1.  Сграда 14218.505.110.4: 

застроена площ 327 кв.м., 

брой етажи 8, 

предназначение:Жилищна 

сграда - многофамилна 

2.  Сграда 14218.505.110.1: 

застроена площ 291 кв.м., 

брой етажи 8, 

предназначение:Жилищна 

сграда - многофамилна 

3.  Сграда 14218.505.110.3: 

застроена площ 456 кв.м., 

брой етажи 10, 

предназначение:Жилищна 

сграда - многофамилна 

4.  Сграда 14218.505.110.2: 

застроена площ 299 кв.м., 

брой етажи 9, 

предназначение:Жилищна 

сграда - многофамилна 

1238 1238 

15.01.

2009 

1238 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Дунав 

 Поземлен имот 14218.509.586/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, петстотин осемдесет и шест / 

по кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  851/ осемстотин петдесет и един/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

2448.40  лв./ 

две хиляди  

четиристоти

н 

четиридесет 

и осем лева 

и 40 

стотинки/ 

     

 



Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:   квартал 214,  парцел 

ХІІ. 

1239 1239 

30.01.

2009 

1239 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Раховци 

 1. Поземлен имот 62245.509.11/шестдесет и 

две хиляди двеста четиридесет и пет, точка, 

петстотин и девет, точка, единадесет/по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Раховци, общ.Габрово,  

 

Площ:  680/шестстотин и осемдесет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

1419.80  

лв./хиляда  

четиристоти

н и 

деветнадесе

т лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

    862/28.04.2009 г. 

    1. Върху имота е 

построена Сграда 

62245.509.11.1: застроена 

площ 212 кв.м., брой етажи - 

1/един/, предназначение: 

Сграда за търговия, 

собственост на Дойчин 

Станев Дончев - Договор за 

продажба № 42, том ІІІ, 

рег.3626 от 15.11.2004 г. 

издаден от Слежба по 

вписванията - Габрово. 

1240 1240 

10.02.

2009 

1240 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Мичковци 

 1. Поземлен имот 48605.503.7/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет, точка, 

петстотин и три, точка, седем/по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Мичковци, общ.Габрово,  

 

Площ:  470/четерестотин и седемдесет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект 

 

2. Сграда 48605.503.7.1/четиридесет и осем 

хиляди шестстотин и пет, точка, петстотин и 

три, точка, седем, точка, едно/ 

Застроена площ: 52/петдесет и два/ кв.м. 

Брой етажи: един 

Предназначениие:  Сграда за търговия 

1. За ПИ - 

863.60  

лв./осемстот

ин 

шестдесет и 

три лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

2. За Сграда 

- 503.10 

лв./петстоти

н и три лева 

и десет 

стотинки/ 

    №1498/03.07.2009 г. 

 



1241 1241 

24.02.

2009 

1241 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Митко 

Палаузов 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.517.175/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин и 

седемнадесет, точка, сто седемдесет и пет / по 

кадастралната карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  2791/две хиляди седемстотин 

деветдесет и един/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване(от 10 м до 15 м) 

Стар идентификатор:   квартал 12,  парцел VІІ. 

44 097.80  

лв./четириде

сет и четири 

хиляди 

деветдесет 

и седем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 

1242 1242 

24.02.

2009 

1242 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул.Патриар

х Евтимий 

 1. Поземлен имот с идентификатор 

14218.504.528/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин и четири, точка, 

петстотин двадесет и осем/ по кадастралната 

карта на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  333/триста тридесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг вид 

производствен, складов обект 

Стар идентификатор: 199,  квартал 97,  парцел 

5.  

 

2. Сграда 14218.504.528.1/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и четири, точка, петстотин двадесет и осем, 

точка, едно/, на 2/два/ етажа. 

Застроена площ: 81/осемдесет и един/ кв.м. 

 

3.Сграда 14218.504.528.2/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и четири, точка, петстотин двадесет и осем, 

1.   7 492.50 

лв./седем 

хиляди 

четиристоти

н 

деветдесет 

и два лева и 

педтесет 

стотинки/ 

2. 23 924.10  

лв./двадесет 

и три хиляди 

деветстатин 

двадесет и 

четири лева 

и десет 

стотинки/ 

3.   8 417.80 

лв./осем 

хиляди 

четиристоти

н и 

седемнадес

ет лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

    № 2155/05.10.2009 г. 

 



точка, две/, на 1/един/ етаж. 

Застроена площ: 57/петдесет и седем/ кв.м. 

1243 1243 

09.03.

2009 

1243 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Борики, 

м."Градище

" 

Имот № 011042/единадесет хиляди 

четиридесет и две/, м."ГРАДИЩЕ", землище 

с.БОРИКИ  с ЕКАТТЕ 05400/пет хиляди и 

четиристотин/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   НИВА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ОСМА  

Площ     -     3.100 /три декара и сто кв.м./  дка. 

 

103.10 /сто и 

три лева и 

десет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 011038 

1244 1244 

09.03.

2009 

1244 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Поповци, 

м."Дивешки 

крачел" 

Имот № 046005/четиридесет и шест хиляди и 

пет/, м."ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ", землище 

с.ПОПОВЦИ  с ЕКАТТЕ 57675/петдесет и 

седем хиляди и шестстотин седемдесет и пет/, 

общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   НИВА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ПЕТА  

Площ     -     2.541/два декара и петстотин 

четиридесет и  един кв.м./  дка. 

 

261.50 

/двеста 

шестдесет и 

един лева и 

петдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1245 1245 

09.03.

2009 

1245 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Поповци, 

м."Дивешки 

крачел" 

Имот № 046006/четиридесет и шест хиляди и 

шест/, м."ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ", землище 

с.ПОПОВЦИ  с ЕКАТТЕ 57675/петдесет и 

седем хиляди и шестстотин седемдесет и пет/, 

общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   НИВА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ПЕТА  

Площ     -     2.180/два декара и сто и 

осемдесет кв.м./  дка. 

 

224.30 

/двеста 

двадесет и 

четири лева 

и тридесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1246 1246 

09.03.

1246 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 046007/четиридесет и шест хиляди и 

седем/, м."ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ", землище 

с.ПОПОВЦИ  с ЕКАТТЕ 57675/петдесет и 

 

185.90 /сто 

     



2009 Габрово,зе

млише 

с.Поповци, 

м."Дивешки 

крачел" 

седем хиляди и шестстотин седемдесет и пет/, 

общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   НИВА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ПЕТА  

Площ     -     1.807/един декар и осемстотин и 

седем кв.м./  дка. 

осемдесет и 

пет лева и 

деветдесет 

стотинки/лев

а. 

 

1247 1247 

09.03.

2009 

1247 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Смирненски

, 

м."Орничка

та" 

Имот № 14218.304.193/четиринадесет хиляди, 

точка, триста и четири, точка, сто деветдесет и 

три/, м."ОРНИЧКАТА", землище 

с.СМИРНЕНСКИ с ЕКАТТЕ 99032/деветдесет и 

девет хиляди  тридесет и две/, гр. Габрово 

 

Трайно предназначение на територията: 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

Начин на трайно ползване   -   ПАСИЩЕ 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ПЕТА  

Площ     -     1.810/един декар и осемстотин и 

десет кв.м./  дка. 

Стар идентификатор: 690026, квартал 99032 

 

88.20 

/осемдесет и 

осем лева и 

двадесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1248 1248 

09.03.

2009 

1248 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

Смирненски

, 

м."Орничка

та" 

Имот № 14218.304.194/четиринадесет хиляди, 

точка, триста и четири, точка, сто деветдесет и 

четири/, м."ОРНИЧКАТА", землище 

с.СМИРНЕНСКИ с ЕКАТТЕ 99032/деветдесет и 

девет хиляди  тридесет и две/, гр. Габрово 

 

Трайно предназначение на територията: 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

Начин на трайно ползване   -   НИВА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ПЕТА  

Площ     -     3.571/пет декара и петстотин 

седемдесет и един кв.м./  дка. 

 

437.40 

/четиристоти

н тридесет и 

седем лева 

и 

четиридесет 

стотинки/лев

а. 

     

 



Стар идентификатор: 690026, квартал 99032 

1249 1249 

11.03.

2009 

1249 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Рачо 

Ковача № 1 

 Поземлен имот 14218.510.150/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, сто и  петдесет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  84/осемдесет и четири/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:  3354, квартал 240,  

парцел 5. 

2590.40  лв./ 

две хиляди  

петстотин и 

деветдесет 

лева и 40 

стотинки/ 

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване  

 

 Договор за 

продажба № 

26-ОССД-11 

от 17.01.2011 

г. 

 

№ 137/27.01.2011 г. 

 

1250 1250 

11.03.

2009 

1250 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Рачо 

Ковача № 3 

 Поземлен имот 14218.510.149/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, сто четиридесет идевет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  225/двеста двадесет и пет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:  3353, квартал 240,  

парцел 6. 

6938.70  

лв./шест 

хиляди  

деветстотин 

тридесет и 

осем лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1251 1251 

11.03.

2009 

1251 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Васил 

Друмев 

 Поземлен имот 14218.505.103/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и пет, точка, сто и три/ по кадастралната карта 

на гр.Габрово, застроен 

 

Площ:  2485/две хеляде четиристотин 

осемдесет и пет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

55867.50  

лв./петдесет 

и пет хиляди  

осемстотин 

шестдесет и 

седем лева 

и петдесет 

стотинки/ 

     І. Сгради, които попадат в 

имота: 

 1. 14218.505.103.3 - 

Жилищна сграда - 

многофамилна; 

 2. 14218.505.103.2 - Сграда 

за търговия; 

 3. 14218.505.103.1 - Сграда 

за търговия; 



Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване { 10 м до 15 м}  

Стар идентификатор:   квартал 118,  парцел 4. 

 4. 14218.505.103.5 - Хангар, 

депо, гараж; 

 5. 14218.505.103.4 - 

Жилищна сграда - 

многофамилна; 

1252 1252 

11.03.

2009 

1252 Община 

Габрово, 

с.Новаковц

и 

 Урегулиран поземлен имот VІІІ-9/осем римско, 

тире, девет/ по плана на с.Новаковци, 

общ.Габрово, застроен 

 

Площ:  1140/хеляда сто и четиридесет/ кв.м. 

2 599.20  лв      1. С Договор от 05.01.1990 

год. върху имота е отстъпено 

право на строеж на Христо 

Иванов Игнатов и построена 

жилищна сграда. 

1253 1253 

11.03.

2009 

1253 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Кметовци, 

м."Пенкина 

ограда" 

Имот № 008025, м."ПЕНКИНА ОГРАДА", 

землище с.КМЕТОВЦИ  с ЕКАТТЕ 37352, 

Начин на трайно ползване   -   ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия   -   

ШЕСТА  

Площ     -     2.820  дка. 

 

144.70  

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 008022. 

2. Имотът е възстановен в 

стари реални граници. 

1254 1254 

12.03.

2009 

1254 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."Торищет

о" 

Имот № 012020 м."ТОРИЩЕТО", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 19.362 дка 

 1748.40 

лева  

Договор за 

наем №12087 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г. 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

- 

1255 1255 

12.03.

2009 

1255 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог, 

м."Торищет

о" 

Имот № 012030, м."ТОРИЩЕТО", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 4.802 дка 

 329.40 лева  Договор за 

наем №12088 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1256 1256 

12.03.

2009 

1256 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 013014, м."ГРОЗДЕВЕЦ", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 

Начин на трайно ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ЧЕТВЪРТА 

 903.90 лева  Договор за 

наем №12089 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 



Площ - 10.010/десет декара и десет кв. м./ дка 

1257 1257 

12.03.

2009 

1257 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 013047, м."ГРОЗДЕВЕЦ", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 Начин на трайно 

ползване - НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ЧЕТВЪРТА 

Площ - 7.222 дка 

 652.10 лева  Договор за 

наем №12090 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1258 1258 

12.03.

2009 

1258 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 014043, м."ГРОЗДЕВЕЦ", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 Начин на трайно 

ползване - ИЗОСТАВЕНА НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 10.288 дка 

 705.80 лева       

 

1259 1259 

14.03.

2009 

1259 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Златевот

о" 

Имот № 03006, м."ЗЛАТЕВОТО", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ  

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 16.865  дка 

 956.20 лева      1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20kV. 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 

ръстителност. 

1260 1260 

14.03.

2009 

1260 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Златевот

о" 

Имот № 03009/тридесет хиляди и девет/, 

м."ЗЛАТЕВОТО", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 6.764/шест декара и седемстотин 

шестдесет и четири кв. м./ дка 

 383.50 лева       

 

1261 1261 

14.03.

2009 

1261 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

Имот № 038002/тридесет и осем хиляди и две/, 

м."ТРАПИЩА", землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 

37722 /тридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

 186.30 лева       

 



м."Трапища

" 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 16.634/шестнадесет декара и 

шестстотин тридесет и четири кв. м./ дка 

1262 1262 

14.03.

2009 

1262  Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Трапища

" 

Имот № 038003/тридесет и осем хиляди и три/, 

м."ТРАПИЩА", землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 

37722 /тридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 6.182/шест декара и сто осемдесет и 

два кв. м./ дка 

 69.30 лева       

 

1263 1263 

14.03.

2009 

1263 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Туневи 

плочи" 

Имот № 039001/тридесет и девет хиляди и 

едно/, м."ТУНЕВИ ПЛОЧИ", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 5.326/пет декара и триста двадесет и 

шест кв. м./ дка 

 116.40 лева       

 

1264 1264 

14.03.

2009 

1264 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Туневи 

плочи" 

Имот № 0390014/тридесет и девет хиляди и 

четири/, м."ТУНЕВИ ПЛОЧИ", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 2.493/два декара и четиристотин 

деветдесет и три кв. м./ дка 

 45.90 лева       

 

1265 1265 

14.03.

1265 Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 039006/тридесет и девет хиляди и 

шест/, м."ЛЮЛЯКАТА", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

 88.40 лева       



2009 Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Люлякат

а" 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 4.048/четири декара и четиридесет и 

осем кв. м./ дка 

 

1266 1266 

14.03.

2009 

1266 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Четири 

круши" 

Имот № 042034/четиридесет и две хиляди 

тридесет и четири/, м."ЧЕТИРИ КРУШИ", 

землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 

/тридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 9.458/девет декара и четиристотин 

пеетдесет и осем кв. м./ дка 

 612.90 лева       

 

1267 1267 

14.03.

2009 

1267 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."Гаджола

" 

Имот № 055009/петдесет и пет хиляди и 

девет/, м."ГАДЖОЛА", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 4.769/четири декара и седемстотин 

шестдесет и девет кв. м./ дка 

 53.40 лева /      

 

1268 1268 

14.03.

2009 

1268 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."КОЛНИК

" 

Имот № 055013/петдесет и пет хиляди и 

тринадесет/, м."КОЛНИК", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

 787.00 лева      

 



Площ - 70.267/седемдесет декара и двеста 

шестдесет и седем кв. м./ дка 

1269 1269 

26.03.

2009 

1269 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Армените, 

м."Лъчките" 

Имот № 051008/петдесет и една хиляди  и 

осем/, м."ЛЪЧКИТЕ", землище с.АРМЕНИТЕ  с 

ЕКАТТЕ 00638/шестстотин тридесет и осем/, 

общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Осма  

Площ     -     2.591/два декара и петстотин  

деветдесет и един кв.м./  дка. 

 

86.20 лева. 

     

 

1270 1270 

26.03.

2009 

1270 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Армените, 

м."Лъчките" 

Имот № 051026/петдесет и една хиляди  и  

двадесет и шест/, м."ЛЪЧКИТЕ", землище 

с.АРМЕНИТЕ  с ЕКАТТЕ 00638/шестстотин 

тридесет и осем/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Осма  

Площ     -     1.800/един декар и осемстотин   

кв.м./  дка. 

 

59.90 

/петдесет и 

девет лева и 

деветдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1271 1271 

26.03.

2009 

1271 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Армените, 

м."Лъчките" 

Имот № 051031/петдесет и една хиляди  и  

тридесет и едно/, м."ЛЪЧКИТЕ", землище 

с.АРМЕНИТЕ  с ЕКАТТЕ 00638/шестстотин 

тридесет и осем/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Осма  

Площ     -     28.052/двадесет и осем декара и 

петдесет и два   кв.м./  дка. 

 

932.70 

/деветстотин  

тридесет и 

два лева и 

седемдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 051027. 

1272 1272 

09.04.

2009 

1272 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Драгановц

и, 

Имот № 017005/седемнадесет  хиляди  и  пет/, 

м."РАЙНОВО", землище с.ДРАГАНОВЦИ  с 

ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ. Габрово 

 

 

49.20 

/четиридесе

т и девет 

лева и 

двадесет 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 051027. 



м."Райново" Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ     -     0.529/петстотин двадесет и девет  

кв.м./  дка. 

стотинки/лев

а. 

1273 1273 

13.04.

2009 

1273 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ЛОЗЕТО

" 

Имот № 063102/шестдесет и три хиляди сто и 

две/, м."ЛОЗЕТО", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 3.843/три декара и осемстотин 

четиридесет и три кв. м./ дка 

 241.00 

/двеста 

четиридесет 

и един/ лева 

     

 

1274 1274 

13.04.

2009 

1274 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."КРЪСТА-

СПАНЦИ" 

Имот № 066001/шестдесет и шест хиляди и 

едно/, м."КРЪСТА-СПАНЦИ", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 8.396/осем декара и триста деветдесет 

и шест кв. м./ дка 

 526.40 

/петстотин 

двадесет и 

шест лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1275 1275 

13.04.

2009 

1275 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."КРЪСТА-

СПАНЦИ" 

Имот № 066005/шестдесет и шест хиляди и 

пет/, м."КРЪСТА-СПАНЦИ", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 5.111/пет декара и сто и единадесет кв. 

м./ дка 

 320.50 

/триста и 

двадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 



1276 1276 

13.04.

2009 

1276 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."КРЪСТА-

СПАНЦИ" 

Имот № 066011/шестдесет и шест хиляди и 

единадесет/, м."КРЪСТА-СПАНЦИ", землище  

с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 3.967/три декара и деветстотин 

шестдесет и седем кв. м./ дка 

 369.30 

/триста 

шестдесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1277 1277 

13.04.

2009 

1277 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ДРУМА-

НЕДКОВО 

ЛОЗЕ" 

Имот № 074054/седемдесет и четири хиляди 

петдесет и четири/, м."ДРУМА-НЕДКОВО 

ЛОЗЕ", землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722 

/тридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 21.480/двадесет и един декара и 

четиристотин и осемдесет кв. м./ дка 

 1346.80 

/хиляда 

триста 

четиридесет 

и шест лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1278 1278 

13.04.

2009 

1278 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ГЕРАНЧ

ЕТО" 

Имот № 075002/седемдесет и пет хиляди и 

две/, м."ГЕРАНЧЕТО", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 10.412/десет декара и четиристотин и 

дванадесет кв. м./ дка 

 969.40 

/деветстотин 

шестдесет и 

девет лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1279 1279 

13.04.

2009 

1279 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 075003/седемдесет и пет хиляди и 

три/, м."ГЕРАНЧЕТО", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 28.60 

/двадесет и 

осем лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 



Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ГЕРАНЧ

ЕТО" 

 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 1.310/един декар и триста и десет кв. 

м./ дка 

лева 

1280 1280 

13.04.

2009 

1280 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ГЕРАНЧ

ЕТО" 

Имот № 075004/седемдесет и пет хиляди и 

четири/, м."ГЕРАНЧЕТО", землище  с. Кози рог 

с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 6.680/шедт декара и шестстотин и 

осемдесет кв. м./ дка 

 146.00 /сто 

четиридесет 

и шест/ лева 

     

 

1281 1281 

13.04.

2009 

1281 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ГЕРАНЧ

ЕТО" 

Имот № 075006/седемдесет и пет хиляди и 

шест/, м."ГЕРАНЧЕТО", землище  с. Кози рог с 

ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 3.922/три декара и деветстотин 

двадесет и два кв. м./ дка 

 85.70 

/осемдесет и 

пет лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1282 1282 

13.04.

2009 

1282 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ГЕРАНЧ

ЕТО" 

Имот № 075130/седемдесет и пет хиляди сто и 

тридесет/, м."ГЕРАНЧЕТО", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

 791.00  лева      

 



ПЕТА 

Площ - 12.615/дванадесет декара и 

шестстотин и петнадесет кв. м./ дка 

1283 1283 

13.04.

2009 

1283 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог с 

ЕКАТТЕ 

37722, 

м."ДРУМА - 

ДО 

СПАНЦИТЕ

" 

Имот № 083009, м."ДРУМА - ДО СПАНЦИТЕ", 

землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 10.447 дка 

 655.00 лева      

 

1284 1284 

13.04.

2009 

1284 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."ДРУМА - 

ДО 

СПАНЦИТЕ

" 

Имот № 083012, м."ДРУМА - ДО СПАНЦИТЕ", 

землище  с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ПЕТА 

Площ - 21.066 дка 

 1320.80 

лева 

     

 

1285 1285 

13.04.

2009 

1285 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."ТРЪНА" 

Имот № 109049, м."ТРЪНА", землище  с. Кози 

рог с ЕКАТТЕ 37722 / 

 Начин на трайно ползване -  ЛИВАДА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 36.787 дка 

 1887.20 

лева 

Договор за 

наем №12092 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1286 1286 

13.04.

2009 

1286 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."АХОВА 

КОРИЯ" 

Имот № 110039, м."АХОВА КОРИЯ", землище  

с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 9.712 дка 

 747.30 лева Договор за 

наем №12093 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1287 1287 

13.04.

2009 

1287 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."АХОВА 

КОРИЯ" 

Имот № 110041/, м."АХОВА КОРИЯ", землище  

с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

 454.90 лева Договор за 

наем №12094 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

    

 



ШЕСТА 

Площ - 5.912 дка 

Дичевски” 

1288 1288 

13.04.

2009 

1288 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."АХОВА 

КОРИЯ" 

Имот № 110043, м."АХОВА КОРИЯ", землище  

с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 2.600 дка 

 200.10 лева Договор за 

наем №12095 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1289 1289 

13.04.

2009 

1289 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."АХОВА 

КОРИЯ" 

Имот № 110044, м."АХОВА КОРИЯ", землище  

с. Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ШЕСТА 

Площ - 5.601 дка 

 431.00  лева Договор за 

наем №12096 

от 15.06.10 г. 

до 15.06.15 г 

ЕТ „Агро- 

Светлозар 

Дичевски” 

    

 

1290 1290 

13.04.

2009 

1290 Община 

Габрово, 

землище с. 

Кози рог 

м."ПАНАЧЕ

ТО" 

Имот № 114061, м."ПАНАЧЕТО", землище  с. 

Кози рог с ЕКАТТЕ 37722  

Начин на трайно ползване -  ХРАСТИ 

Категория на земята при неполивни условия: 

ДЕВЕТА 

Площ - 23.617 дка 

 875.00  лева      

 

1291 1291 

22.04.

2009 

1291 Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Роден 

край, 

ул.Иван 

Димов 

 Поземлен имот 14218.509.589 по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

Площ:  467 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:   квартал 192,  парцел ХІ. 

13092.30  лв      

 

1292 1292 

22.04.

2009 

1292 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

 Поземлен имот 14218.509.115/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, сто и петнадесет/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

34 146.60  

лв./тридесет 

и четири 

хиляди  сто 

четиридесет 

     

 



ул.Алексан

дър Керков, 

ул. Роден 

край, 

незастроен 

 

Площ:  1218/хиляда двеста и осемнадесет/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:   квартал 194,  парцел І. 

и шест лева 

и шестдесет 

стотинки/ 

1293 1293 

14.05.

2009 

1293 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Радион 

Умников 

 Поземлен имот 14218.510.504/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и десет, точка, петстотин и четири/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  382/триста осемдесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс 

Стар идентификатор:   квартал 294,  ПИ 467. 

10709.40  

лв./десет 

хиляди 

седемстотин 

и девет лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 

1294 1294 

14.05.

2009 

1294 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул. Роден 

край, 

ул.Иван 

Димов 

 Поземлен имот 14218.509.588/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и девет, точка, петстотин осемдесет и осем/ по 

кадастралната карта на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  518/петстотин и осемнадесет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване( 

до 10 м) 

Стар идентификатор:   квартал 192,  парцел ІХ. 

14522.10  

лв./четирина

десет 

хиляди 

петстотин 

двадесет и 

два лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 

1295 1295 1295 Област 

Габрово, 

Урегулиран поземлен имот ІХ-40 - за 

обществено обслужващи дейности, кв.5 по 

1094.40  

лв./хиляда 

     



14.05.

2009 

Община 

Габрово, 

с.Малини 

плана на с.Малини, общ.Габрово, застроен 

 

Площ:  600 /шестстотин/ кв.м. 

деветдесет 

и четири 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

 1. В имота е построена 

двуетажна сграда, състояща 

се от: 

- Първи етаж - Магазин, 

собственост на Красимир 

Христов Димитров - Договор 

от 20.11.2000 г. 

- Приземен етаж - Салон със 

ЗП 64 кв.м., собственост на 

Община Габрово - АОС № 

304 от 19.05.1997 г. 

1296 1296 

13.04.

2009 

1296 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Габрово, 

м."ПЕТКОВ

А ЛИВАДА" 

ПИ 14218.332.361/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, триста тридесет 

и две, точка,  триста шестдесет и едно/, 

м."ПЕТКОВА ЛИВАДА", землище Габрово  

 

Трайно предназначение на територията: 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

ОРНА ЗЕМЯ 

Категория на земята при неполивни условия: 

ОСМА 

Площ - 1789 /хиляда седемстотин осемдесет и 

девет/ кв.м. 

Стар идентификатор: 150035, квартал 99030. 

 78.30 

/седемдесет 

и осем лева 

и тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1297 1297 

18.05.

2009 

1297 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. Лисец, 

ул.Топлеш 

ПИ 14218.524.189/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

двадесет и четири, точка,  сто осемдесет и 

девет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен 

 

Площ: 1218 / хиляда двеста и осемнадесет/ 

кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди 

 12249.40  

лв./дванадес

ет хиляди 

двеста 

четиридесет  

и девет лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 



 

Стар идентификатор: 6848, квартал 59,  

парцел 10. 

1298 1298 

18.05.

2009 

1298 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. Лисец, 

ул. 

Зеленика 

№ 6 

ПИ 14218.524.185/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

двадесет и четири, точка,  сто осемдесет и пет/ 

по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Габрово, застроен 

 

Площ: 762 / седемстотин шестдесет и два/ 

кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

( до 10 м) 

 

Стар идентификатор: 6876, квартал 59,  

парцели:  5 и 6. 

 8610.60  

лв./осем 

хиляди 

шестстотин  

и десет   

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

Върху имота попадат сгради, 

построени с отстъпено право 

на строеж. 

1299 1299 

18.05.

2009 

1299 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. Лисец,  

ул. 

Зеленика 

№ 8 

ПИ 14218.524.188/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

двадесет и четири, точка,  сто осемдесет и 

осем/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Габрово, застроен 

 

Площ: 1001 / хиляда и един/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

( до 10 м) 

 

Стар идентификатор: 6847, квартал 59,  

парцели:  7 и 8. 

 11311.30  

лв./единадес

ет хиляди 

триста  и 

единадесет   

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

Върху имота попадат сгради, 

построени с отстъпено право 

на строеж. 

1300 1300 

26.05.

2009 

1300 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 017140/седемнадесет хиляди  сто и 

четиридесет /, м."КАПИНАТА", землище  с. 

Лесичарка с ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и три 

хиляди триста тридесет и девет/ 

 508.10  

лв./петстоти

н  и осем 

лева и десет 

     

 



Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."КАПИНА

ТА" 

 

Начин на трайно ползване -  Използв. ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета 

Площ - 106.970/сто и шест декара   

деветстотин и седемдесет кв. м./ дка 

стотинки/ 

1301 1301 

26.05.

2009 

1301 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."ГЛОГОВ

ЕЦ" 

Имот № 019046/деветнадесет хиляди  и 

четиридесет и шест /, м."ГЛОГОВЕЦ", землище  

с. Лесичарка с ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и 

три хиляди триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Използв. ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета 

Площ - 18.603  дка/осемнадесет дка  и 

шестстотин и три кв. м./ 

 88.40  лв./ 

осемдесет и 

осем лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 019031. 

1302 1302 

26.05.

2009 

1302 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."ГРАМАД

ИТЕ" 

Имот № 013062/тринадесет хиляди  и 

шестдесет и две /, м."ГРАМАДИТЕ", землище  

с. Лесичарка с ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и 

три хиляди триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Изостав. ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета. 

Площ - 63.385  дка/шестдесет и три  дка  и 

триста осемдесет и пет кв. м./ 

 301.10  лв./ 

триста и 

един лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 

1303 1303 

26.05.

2009 

1303 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Лесичарка с 

ЕКАТТЕ 

43339, 

м."ГЛОГОВ

ЕЦ" 

Имот № 019048/деветнадесет хиляди  и 

четиридесет и осем /, м."ГЛОГОВЕЦ", землище  

с. Лесичарка с ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и 

три хиляди триста тридесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Използв. ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета 

Площ - 9.796  дка/девет дка  и седемстотин 

 46.50  лв./ 

четиридесет 

и шест лева 

и петдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 019031. 



деветдесет и шест кв. м./ 

1304 1304 

08.06.

2009 

1304 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

мИЧКОВЦИ

, 

м."ЧЕРНИК

ОВА 

ЛИВАДА" 

Имот № 025064/двадесет и пет хиляди двеста 

и шестдесет и четири/, м."ЧЕРНИКОВА 

ЛИВАДА", землище с.мичковци общ. Габрово  

 

Площ - 30.394 /тридесет декара и триста 

деветдесет и четири кв.м./ дка 

Начин на трайно ползване -  ИЗОСТАВЕНА 

НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

ОСМА 

 1010.60 

/хиляда и 

десет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

лева 

     

1. С Протоколно решение № 

1 от 29.12.2008 г. на 

комисията по чл.19, ал. 2 от 

Закона за собствеността и 

ползуването на 

земеделските земи, 

одобрено със Заповед № 

РД-ЗА-54 от 30.12.2008 г. на 

директора на ОСЗ - Габрово, 

имотът е предоставен на 

Община Габрово за 

стопанисване. 

1305 1305 

26.06.

2009 

1305 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Киевци 

Новообразуван имот № 73/седемдесет и три/,  

кадастрален район 401/четиристотин и едно/ 

по плана на новообразуваните имоти на 

местност КРЪСТА, землище на с.Поповци, код 

по ЕКАТТЕ 56587/петдесет и шест хиляди 

петстотин осемдесет и седем/, общ. Габрово, 

одобрен със  Заповед № 560 от 22.08.2002 г. 

на Областния управител на Област Габрово 

 

Площ - 1 715 /хиляда седемстотин и 

петнадест/кв.м. 

Вид територия: Земеделска земя извън 

строителните граници 

Начин на трайно ползване: Овощни 

насаждения/нетерасирани/ 

 293.30 

/двеста 

деветдесет 

и три лева и 

тридесет 

стотинки/ 

лева 

     

 

1306 1306 

26.06.

2009 

1306 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

з.Донино 

Новообразуван имот № 69/шестдесет и девет/,  

кадастрален район 516/петстотин и 

шестнадесет/ по плана на новообразуваните 

имоти на местност ЛИВАДЕТО, землище на 

с.Донино, код по ЕКАТТЕ 22959/двадесет и две 

хиляди деветстотин петдесет и девет/, общ. 

Габрово, одобрен със  Заповед № 427 от 

13.12.2005 г. на Областния управител на 

Област Габрово 

 

Площ - 351 /триста петдест и един/кв.м. 

Вид територия: Земеделска земя извън 

 49.00 

/четиридесе

т и девет/ 

лева 

     

 



строителните граници 

Начин на трайно ползване: Овощни 

насаждения/нетерасирани/ 

1307 1307 

02.07.

2009 

1307 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

з.Донино 

Новообразуван имот № 66/шестдесет и шест/,  

кадастрален район 516/петстотин и 

шестнадесет/ по плана на новообразуваните 

имоти на местност ПОД ОТРОВНИЯ СКЛАД, 

землище на с.Донино, код по ЕКАТТЕ 

22959/двадесет и две хиляди деветстотин 

петдесет и девет/, общ. Габрово, одобрен със  

Заповед № 427 от 13.12.2005 г. на Областния 

управител на Област Габрово 

 

Площ - 480 /четиристотин и осемдест/кв.м. 

Вид територия: Земеделска земя извън 

строителните граници 

Начин на трайно ползване: Овощни 

насаждения/нетерасирани/ 

 67.00 

/шестдесет и 

седем/ лева 

     

 

1308 1308 

02.07.

2009 

1308 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНИЩ

ЕТО" 

Имот № 041011/четиридесет и една хиляди  и 

единадесет /, м."БРАНИЩЕТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване -  Залесена 

територия 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 40.000/ четиридесет/ дка. 

 1248.00  / 

хиляда 

двеста 

четиридесет 

и  осем 

/лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041002. 

1309 1309 

02.07.

2009 

1309 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНИЩ

ЕТО" 

Имот № 041012/четиридесет и една хиляди  и 

дванадесет /, м."БРАНИЩЕТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

 24.10 лв. / 

двадесет и  

четири лева 

и  десет 

стотинки / 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041002. 



Девета 

Площ - 3.758 дка./ три дка и  седемстотин 

петдесет и осем кв.м./ 

1310 1310 

02.07.

2009 

1310 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНИЩ

ЕТО" 

Имот № 041013/четиридесет и една хиляди  и 

тринадесет /, м."БРАНИЩЕТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 5.693 дка./ пет дка и  шестстотин 

деветдесет и три кв.м./ 

 43.30 лв. / 

четиридесет 

и  три лева и 

тридесет 

стотинки / 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041002. 

1311 1311 

02.07.

2009 

1311 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНИЩ

ЕТО" 

Имот № 041014/четиридесет и една хиляди  и 

четиринадесет /, м."БРАНИЩЕТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 18.002 дка./ осемнадесет дка и  два 

кв.м./ 

 115.20 лв. / 

сто и  

петнадесет  

лева и 

двадесет 

стотинки / 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041002. 

1312 1312 

02.07.

2009 

1312 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНИЩ

ЕТО" 

Имот № 041015/четиридесет и една хиляди  и 

петнадесет /, м."БРАНИЩЕТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 5.368 дка./ пет дка и триста шестдесет 

и осем кв.м./ 

 34.70 лв. / 

тридесет и 

четири  лева 

и 

седемдесет 

стотинки / 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041002. 



1313 1313 

02.07.

2009 

1313 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНЕЩ

ИТО" 

Имот № 041009/четиридесет и една хиляди  и 

девет /, м."БРАНЕЩИТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 10.000 /  десет дка/ дка. 

 312.00  / 

триста и 

дванадесет/  

лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041001. 

1314 1314 

02.07.

2009 

1314 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."БРАНЕЩ

ИТО" 

Имот № 041008/четиридесет и една хиляди  и  

осем /, м."БРАНЕЩИТО", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 3.645 дка./ три дка и шестстотин 

четиридесет и пет кв.м./ 

 27.70 лв. /  

двадесет и 

седем  лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 041001. 

1315 1315 

02.07.

2009 

1315 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ПРЯСЛА

ПА" 

Имот № 040005/четиридесет  хиляди  и  пет /, 

м."ПРЯСЛАПА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 60.000 / шестдесет / дка 

 1872.00  / 

хиляда 

осемстотин 

седемдесет 

и два/  лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 040002. 

1316 1316 

02.07.

2009 

1316 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

Имот № 040007/четиридесет  хиляди  и  седем 

/, м."ПРЯСЛАПА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 191.40  лв./ 

сто 

деветдесет 

и един лева 

и 

четиридесет 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 040002. 



02347, 

м."ПРЯСЛА

ПА" 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 29.902 дка. /двадесет и девет дка  и 

деветстотин и два кв.м./ 

стотинки / 

1317 1317 

02.07.

2009 

1317 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ПРЯСЛА

ПА" 

Имот № 040006/четиридесет  хиляди  и  шест /, 

м."ПРЯСЛАПА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 25.434 дка. /двадесет и пет дка  и 

четиристотин тридесет и четири кв.м./ 

 193.30  лв./ 

сто 

деветдесет 

и три лева и 

тридесет 

стотинки / 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 040002. 

1318 1318 

08.07.

2009 

1318 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ПРЯСЛА

ПА" 

Имот № 040003/четиридесет  хиляди  и  три /, 

м."ПРЯСЛАПА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 20.001 дка. /двадесет  дка  и един кв.м./ 

 741.00  / 

седемстотин  

четиридесет 

и един/ лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 040001. 

1319 1319 

08.07.

2009 

1319 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ПРЯСЛА

ПА" 

Имот № 040004/четиридесет  хиляди  и  

четири /, м."ПРЯСЛАПА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

 284.00  / 

двеста  

осемдесет и 

четири/ лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 040001. 



Девета 

Площ - 37.373 дка. /тридесет и седем  дка  и 

триста седемдесет и три кв.м./ 

1320 1320 

08.07.

2009 

1320 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ГОЛЕМИ

Я ТРАП" 

Имот № 039018/тридесет и девет  хиляди  и  

осемнадесет /, м."ГОЛЕМИЯ ТРАП", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 50.000  /петдесет / дка 

 1560.00  / 

хиляда 

петстотин и 

шестдесет и 

четири/ лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 039009. 

1321 1321 

08.07.

2009 

1321 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ГОЛЕМИ

Я ТРАП" 

Имот № 039022/тридесет и девет  хиляди  и  

двадесет и две /, м."ГОЛЕМИЯ ТРАП", 

землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 16.233 дка  /шестнадесет  дка и двеста 

тридесет и три кв.м./ 

 354.70 лв.  / 

триста  

петдесет и 

четири лева 

и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 039009. 

1322 1322 

08.07.

2009 

1322 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ГОЛЕМИ

Я ТРАП" 

Имот № 039019/тридесет и девет  хиляди  и  

деветнадесет  /, м."ГОЛЕМИЯ ТРАП", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 14.502 дка  /четиринадесет  дка и 

петстотин  и два кв.м./ 

 316.90 лв.  / 

триста  и 

шестнадесет 

лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 039009. 



1323 1323 

08.07.

2009 

1323 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."РАВНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 014026/четиринадесет   хиляди  и  

двадесет и шест  /, м."РАВНА РЪТЛИНА", 

землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 30.000   /тридесет/  дка 

 1111.50 лв.  

/ хиляда сто 

и 

единадесет 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 039009. 

1324 1324 

08.07.

2009 

1324 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."РАВНА 

РЪТЛИНА" 

Имот № 014041/четиринадесет   хиляди  и  

четиридесет и едно  /, м."РАВНА РЪТЛИНА", 

землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 17.943 дка   /седемнадесет  дка и 

деветстотин четиридесет и три кв.м./ 

 392.10 лв.  / 

триста 

деветдесет 

и два лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 014021 

1325 1325 

08.07.

2009 

1325 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 010019/десет   хиляди  и  

деветнадесет   /, м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит.. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 20.000    /двадесет / 

 741.00  / 

седемстотин  

четиридесет 

и  един 

/лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010005 

1326 1326 

08.07.

2009 

1326 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Имот № 010020/десет   хиляди  и  двадесет   /, 

м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

 224.50  лв./ 

двеста 

двадесет и 

четири лева  

и петдесет 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010005 



Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ЧУКАРА" 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 6.060  дка  / шест дка и шестдесет кв.м. 

/ 

стотинки/ 

1327 1327 

08.07.

2009 

1327 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 010018/десет   хиляди  и  осемнадесет   

/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 1.429  дка  / един дка и четиристотин 

двадесет и девет кв.м. / 

 52.90  лв./ 

петдесет и 

два лева  и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010005 

1328 1328 

08.07.

2009 

1328 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 010017/десет   хиляди  и  

седемнадесет   /, м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 9.783  дка  / девет дка и седемстотин 

осемдесет и три кв.м. / 

 362.50  

лв./триста  

шестдесет и 

два лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010005 

1329 1329 

08.07.

2009 

1329 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

Имот № 010015/десет   хиляди  и  петнадесет   

/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

 370.50  

лв./триста   

и 

седемдесет  

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010004. 



м."ЧУКАРА" Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 10.000  / десет / дка 

1330 1330 

08.07.

2009 

1330 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 010014/десет   хиляди  и  

четиринадесет   /, м."ЧУКАРА", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Изоставена  нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 5.719 дка / пет дка и седемстотин  и 

деветнадесет  кв.м./ 

 125.00  / сто  

двадесет и 

пет /  лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 010004. 

1331 1331 

10.07.

2009 

1331 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Чарково 

 Поземлен имот 81904.6.3/осемдесет и една 

хиляди деветстотин и четири, точка, шест, 

точка, три/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри одобрени със Заповед 

РД-18-5/22.02.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК и изменени със Заповед № 

КД-14-07-122/20.05.2009 г. на Наачалник СГКК 

- Габрово, незастроен 

 

Площ:  578/петстотин седемдесет и осем/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг вид 

застрояване( до 10 м) 

6 008.90  

лв./шест 

хиляди и 

осем лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 

1332 1332 

14.07.

2009 

1332 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул.Юрий 

Венелин 

ПИ 14218.505.672/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и пет, 

точка,  шестстотин седемдесет и две/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-

18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК,застроен 

 

Площ: 5898 / пет хиляди осемстотин 

 185787.00 / 

сто 

осемдесет и 

пет  хиляди  

седемстотин 

осемдесет и 

седем/  лева 

     

Върху имота попадат сгради: 

14218.505.672.3; 

14218.505.672.9; 

14218.505.672.2; 

14218.505.672.8; 

14218.505.672.1; 

14218.505.672.7; 

14218.505.672.4; 

14218.505.672.6; 



деветдесет и осем/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Високо 

застрояване (  над 15 м) 

 

Стар идентификатор: 5050530, квартал 176,  

парцели: 2. 

14218.505.672.5; 

14218.505.672.17; 

14218.505.672.15; 

14218.505.672.14; 

14218.505.672.13; 

14218.505.672.12; 

14218.505.672.10; 

14218.505.672.11. 

1333 1333 

15.07.

2009 

1333 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,  

гр.Габрово, 

ул."Венец" 

№ 11, УПИ 

ІV-за 

училище, 

кв.44 по 

плана на 

гр.Габрово - 

І етап, ІІІ 

част 

 Самостоятелен обект /плувен басейн/ с 

идентификатор 

14218.501.459.2.1/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

едно, точка, четиристотин петдесет и девет, 

точка, две, точка, едно/ в сграда №2 /две/, 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.501.459/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин 

и едно, точка, четиристотин петдесет и девет/ 

Плувният басейн, с площ 544/пестотин 

четиридесет и четири/кв.м. и се състои от: 

вход за басейна със стълбище, фоайе, фоайе 

и стълбище към укритие, басейн с 

околовръстен коридор, съблекалня, тоалетна, 

съблекалня, душове, вентилациаонно, тераса, 

офис, склад, тоалетна, тангентор-джакузи, 

душове, склад, склад 

Подземен етаж / сутерен/, с площ 

544/петстотин четиридесет и четири/ кв.м. и се 

състои от :стълбище, склад, дъно на басейна, 

околовръстен сервизен коридор, абонатна за 

басейна, абонатна за учебния корпус и за 

душовете на басейна, помещения бивша сауна 

- тоалетна, съблекалня, масаж, солариум, 

сауна, инсталационни помещения,  

обслужващи басейна - филтърна станция, 

хлораторно и др. 

Предназначение на самостоятелния обект: за 

спортна и развлекателна дейност 

Брой нива на обекта: 2/две/ 

Площ:1088,00/ хиляда осемдесет и осем /кв.м. 

389 224.00 

лв./ триста 

осемдесет и 

девет 

хиляди 

двеста 

двадесет и 

четири / 

лева 

     

 

1334 1334 1334 Област 

Габрово, 

Имот № 034009/тридесет и четири   хиляди  и   370.50 лв.  / 

триста и  

     



15.07.

2009 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."КРУШАК

А" 

девет   /, м."КРУШАКА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит.. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 10.000 / десет / дка 

седемдесет   

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

 Имотът е образуван от имот 

№ 034003. 

1335 1335 

15.07.

2009 

1335 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."КРУШАК

А" 

Имот № 034010/тридесет и четири   хиляди  и  

десет   /, м."КРУШАКА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера.. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 2.291 дка / два дка и двеста деветдесет 

и един кв.м./ 

 17.40 лв.  /  

седемдесет   

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 034003. 

1336 1336 

15.07.

2009 

1336 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."КРУШАК

А" 

Имот № 035091/тридесет и пет  хиляди  и  

деветдесет   и едно/, м."КРУШАКА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Зелесена терит.. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 8.001 дка / осем дка и  един кв.м./ 

 296.40 лв.  / 

двеста  

деветдесет 

и шест  лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 035061. 

1337 1337 

15.07.

2009 

1337 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

Имот № 035092/тридесет и пет  хиляди  и  

деветдесет   и две/, м."КРУШАКА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

 77.20 лв.  / 

седемдесет 

и седем  

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 035061. 



м."КРУШАК

А" 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 2.085 дка / два дка и  осемдесет и пет 

кв.м./ 

1338 1338 

15.07.

2009 

1338 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 020084/двадесет   хиляди  и  

осемдесет   и  четири/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета. 

Площ - 3.915 дка / три дка и  деветстотин и 

петнадесет кв.м./ 

 52.10 лв.  / 

петдесет и 

два  лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 020033. 

1339 1339 

15.07.

2009 

1339 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 020086/двадесет   хиляди  и  

осемдесет   и  шест/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета. 

Площ - 3.086 дка / три дка и  осемдесет и шест 

кв.м./ 

 41.00  / 

четиридесет 

и един/  

лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 020033. 

1340 1340 

15.07.

2009 

1340 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 020087/двадесет   хиляди  и  

осемдесет   и  седем/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета. 

 3.70  лв. / 

три  лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 020033. 



Площ - 1.290 дка / един дка и   двеста  и 

деветдесет  кв.м./ 

1341 1341 

15.07.

2009 

1341 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Жълтеш с 

ЕКАТТЕ 

29547, 

м."ЧУКАРА" 

Имот № 020085/двадесет   хиляди  и  

осемдесет   и  седем/, м."ЧУКАРА", землище   

с.  ЖЪЛТЕШ с ЕКАТТЕ 29547 /двадесет и 

девет хиляди петстотин четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета. 

Площ - 1.733 дка / един дка и  седемстотин  и 

тридесет и три кв.м./ 

 4.90  лв. / 

четири лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 020033. 

1342 1342 

15.07.

2009 

1342 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Козирог с 

ЕКАТТЕ 

37722. 

Имот № 055099/петдесет и пет   хиляди  и  

деветдесет   и  девет/,  землище  с.  КОЗИРОГ 

с  ЕКАТТЕ  37722 /тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 267.001 дка / двеста шестдесет и 

седем  дка и  един кв.м./ 

 9892.40  лв. 

/ девет 

хиляди  

осемстотин 

деветдесет 

и два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 055034. 

1343 1343 

15.07.

2009 

1343 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Козирог с 

ЕКАТТЕ 

37722. 

Имот № 055102/петдесет и пет   хиляди  и  сто   

и  две/,  землище  с.  КОЗИРОГ с  ЕКАТТЕ  

37722 /тридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 1.548 дка / един  дка и  петстотин 

четиридесет и осем кв.м./ 

 11.80  лв. / 

единадесет  

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 055034. 

1344 1344 

15.07.

1344 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

Имот № 055101/петдесет и пет   хиляди  и  сто   

и  едно/,  землище  с.  КОЗИРОГ с  ЕКАТТЕ  

37722 /тридесет и седем хиляди седемстотин 

 2399.00   /  

две хиляди 

триста  

деветдесет 

     

 Имотът е образуван от имот 



2009 землище с. 

Козирог с 

ЕКАТТЕ 

37722. 

двадесет и две/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 315.652 дка / триста и петнадесет   дка 

и  шестстотин петдесет и два кв.м./ 

и девет/  

лева 

№ 055034. 

1345 1345 

30.07.

2009 

1345 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Първи 

май 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.510.242/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и десет, точка,  

двеста четиридесет и две/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 

г. на Изпълнителния директор на 

АГКК,застроен 

 

Площ: 301 / триста и един/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

(  до 10 м) 

 

Стар идентификатор: 3306, квартал 242,  

парцели: 1. 

 7 585.20  

лв./ седем  

хиляди  

петстотин 

осемдесет и  

пет  лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

Върху имота попада сграда 

14218.510.242.1. 

1346 1346 

04.08.

2009 

1346 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Лазурна 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.501.487/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и едно, точка,  

четиристотин осемдесет и седем/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-

18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, застроен 

 

Площ: 5 396 /пет хиляди триста деветдесет и 

шест/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

 85 256.80  

лв./осемдес

ет и пет 

хиляди  

двеста 

петдесет и 

шест лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

В имота има построени 

жилищен блок и гаражи. 



Начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване  

 

Стар идентификатор: квартал 40,  парцел: І. 

1347 1347 

04.08.

2009 

1347 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Хризантема 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.501.488/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и едно, точка,  

четиристотин осемдесет и осем/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-

18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, застроен 

 

Площ: 4 739 /четири хиляди седемстотин 

тридесет и девет/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване  

 

Стар идентификатор: квартал 40,  парцел: І. 

 74 876.20  

лв./седемде

сет и четири 

хиляди  

осемстотин 

седемдесет 

и шест лева 

и двадесет 

стотинки/ 

     

В имота има построени 

жилищен блок и гаражи. 

1348 1348 

04.08.

2009 

1348 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Хризантема 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.501.489/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и едно, точка,  

четиристотин осемдесет и девет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-

18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, застроен 

 

Площ: 3 215 /три хиляди двеста и петнадесет/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване  

 

 50 797.00  

лв./петдесет 

хиляди 

седемстотин 

деветдесет 

и седем/ 

лева. 

     

В имота има построен 

жилищен блок. 



Стар идентификатор: квартал 40,  парцел: І. 

1349 1349 

05.08.

2009 

1349 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гръблевци 

с ЕКАТТЕ 

17991, м. 

Черешка. 

Имот № 132058/сто тридесет и две   хиляди  и  

петдесет и осем/,  м. "ЧЕРЕШКА", землище  с. 

Гръблевци  с  ЕКАТТЕ  17991 /седемнадесет  

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 8.000 / осем/  дка. 

 296.40  лв. / 

двеста  

деветдесет 

и шест лева 

и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 132055. 

1350 1350 

05.08.

2009 

1350 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гръблевци 

с ЕКАТТЕ 

17991, м. 

Черешка. 

Имот № 132059/сто тридесет и две   хиляди  и  

петдесет и девет/,  м. "ЧЕРЕШКА", землище  с. 

Гръблевци  с  ЕКАТТЕ  17991 /седемнадесет  

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 0.755 дка/  нула  дка и седемстотин 

петдесет и пет кв.м.. 

 28.00   /   

деветдесет 

и осем/ лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 132055. 

1351 1351 

05.08.

2009 

1351 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гръблевци,   

с ЕКАТТЕ 

17991, м. 

Радойница. 

Имот № 113014/сто  и тринадесет    хиляди  и  

четиринадесет /, м. "РАДОЙНИЦА", землище  

с. Гръблевци  с  ЕКАТТЕ  17991 /седемнадесет  

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 30.001 дка/  тридесет  дка  и  един кв.м/ 

 1111.50  лв.  

/ хиляда сто 

и 

единадесет 

лева и   

петдесет  

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 113001. 

1352 1352 

05.08.

2009 

1352 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гръблевци,   

с ЕКАТТЕ 

17991, м. 

Имот № 113013/сто  и тринадесет    хиляди  и  

тринадесет /, м. "РАДОЙНИЦА", землище  с. 

Гръблевци  с  ЕКАТТЕ  17991 /седемнадесет  

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

 392.30  лв.  / 

триста  

деветдесет  

и два лева  и   

тридесет  

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 113001. 



Радойница. Начин на трайно ползване: Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 10.588 дка/  десет  дка  и петстотин 

осемдесет и осем кв.м/ 

1353 1353 

05.08.

2009 

1353 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Гръблевци,   

с ЕКАТТЕ 

17991, м. 

Радойница. 

Имот № 113015/сто  и тринадесет    хиляди  и  

петнадесет /, м. "РАДОЙНИЦА", землище  с. 

Гръблевци  с  ЕКАТТЕ  17991 /седемнадесет  

хиляди деветстотин деветдесет и едно/ 

 

Начин на трайно ползване: Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета. 

Площ - 4.748 дка/  четири  дка  и седемстотин 

четиридесет и осем кв.м/ 

 175.90  лв.  / 

сто  

седемдесет  

и пет лева  и   

деветдесет  

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 113001. 

1354 1354 

05.08.

2009 

1354 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Драгановци

,   с ЕКАТТЕ 

23159, м. 

Бюкдаа. 

Имот № 432008/четиристотин   тридесет  и две   

хиляди  и  осем /, м. "БЮКДАА"", землище  с. 

Драгановци  с  ЕКАТТЕ  23159 /двадесет и три  

хиляди сто  петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Седма. 

Площ - 8.000/  осем /  дка 

 576.00   / 

петстотин  

седемдесет  

и шест /лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 432001. 

1355 1355 

05.08.

2009 

1355 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Драгановци

,   с ЕКАТТЕ 

23159, м. 

Бюкдаа. 

Имот № 432009/четиристотин   тридесет  и две   

хиляди  и  девет/, м. "БЮКДАА"", землище  с. 

Драгановци с  ЕКАТТЕ  23159 /двадесет и три  

хиляди сто  петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване: Пасище с храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Седма. 

Площ - 1.209  дка / един дка и двеста и девет 

кв.м./ 

 87.00   / 

осемдесет  и 

седем /лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 432001. 



1356 1356 

05.08.

2009 

1356 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Драгановци

,   с ЕКАТТЕ 

23159, м. 

Бюкдаа. 

Имот № 432010/четиристотин   тридесет  и две   

хиляди  и  десет/, м. "БЮКДАА"", землище  с. 

Драгановци с  ЕКАТТЕ  23159 /двадесет и три  

хиляди сто  петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване: Залесена терит. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Седма. 

Площ - 22.000  / двадесет и два / дка 

 1584.00   /  

хиляда 

петстотин 

осемдесет  и 

четири /лева 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 432002. 

1357 1357 

05.08.

2009 

1357 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Драгановци

,   с ЕКАТТЕ 

23159, м. 

Бюкдаа. 

Имот № 432011/четиристотин   тридесет  и две   

хиляди  и единадесет/, м. "БЮКДАА"", 

землище  с. Драгановци с  ЕКАТТЕ  23159 

/двадесет и три  хиляди сто  петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване: Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Седма. 

Площ - 8.535 дка  / осем дка  и петстотин 

тридесет и пет кв.м./ 

 614.50 лв.  /  

шестстотин 

и  

четиринадес

ет  лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 Имотът е образуван от имот 

№ 432002. 

1358 1358 

05.08.

2009 

1358 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Поповци-

Куката 

 Урегулиран поземлен имот ІV - 216/четири 

римско, тире, двеста и шестнадесет/ от кв. 

4/четири/ по плана на с.Поповци-Куката, 

общ.Габрово, застроен 

 

Площ:  580/петстотин и осемдесет/ кв.м. 

1322.40  

лв./хиляда 

триста 

двадесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

 Продаден на 

основание 

чл.35, ал.3 от 

ЗОС 

 Договор за 

продажба № 

15-ОССД-10 

от 08.01.10 г. 

З-д № 218/09.02.2010 г. 

   С ъгласно  Решение № 44, 

Протокол № 12 от 26.12.1964 

г. от заседанието на ИК на 

ОНС с. Поповци и нот.акт № 

13, том І,     дело № 28 от 

02.02.1965 г. върху имота е 

учредено право на строеж  

на  Мария Атанасова Кушева 

и е законно построена         

жилищна сграда . 

1359 1359 

31.08.

2009 

1359 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. Лисец, 

ул.Зеленик

а 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.524.161/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин двадесет и 

четири, точка,  сто шестдесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен 

 

Площ: 846 / осемстотин четиридесет и шест/ 

 8508.20  

лв./осем 

хиляди 

петстотин  и 

осем лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 



кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди 

 

Стар идентификатор: 6838, квартал 54,  

парцел 3. 

1360 1360 

31.08.

2009 

1360 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв. Лисец, 

ул. Топлеш 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.524.187/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин двадесет и 

четири, точка,  сто осемдесет и седем/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен 

 

Площ: 1524 / хиляда петстотин двадесет и 

седем/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди 

 

Стар идентификатор: 6846, квартал 59,  

парцел 11. 

 15326.90  

лв./ 

петнадесет 

хиляди 

триста 

двадесет  и 

шест лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 

1361 1361 

31.08.

2009 

1361 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище  

Габрово 

 Поземлен имот с идентификатор  

14218.705.7/четиринадесет  хиляди  двеста и 

осемнадесет, точка,седемстотин и пет,  точка, 

седем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на гр.Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  768/седемстотин шестдесет и осем/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: За друг вид 

259.20  лв./ 

двеста 

петдесет и 

девет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване  

 

 Договор за 

продажба № 

41-ОССД-11 

от 04.02.2011 

г. 

 

З-д № 363/01.03.2011 г. 

 



застрояване. 

Стар идентификатор: 521, квартал: 0. 

1362 1362 

31.08.

2009 

1362 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Драгановци 

 Урегулиран поземлен имот І-200/ първи 

римско, тире, двеста /, училище от кв. 19 

/деветнадесети/ по плана на с. Драгановци, 

общ.Габрово, незастроен 

 

Площ:  5 420/ пет хиляди четиристотин и 

двадесет/ кв.м. 

 11317.00  / 

единадесет 

хиляда 

триста и  

седемнадес

ет / лева 

     

 

1363 1363 

31.08.

2009 

1363 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, кв. 

Ябълка. 

 Поземлен имот с идентификатор  

14218.540.71 / четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин и четиридесет, 

точка ,седемдесет и едно/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен 

 

Площ:  817/ осемстотин и седемнадесет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди. 

Стар идентификатор: 65, квартал: 12. 

 11230.50 лв.  

/ единадесет 

хиляда 

двеста и  

тридесет  

лева  и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 

1364 1364 

03.09.

2009 

1364 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Гъбене 

 Терен, отреден за  спортен стадион от кв. 28 

/двадесет и осми/ по плана на с. Гъбене, 

общ.Габрово, незастроен 

 

Площ:  24 600/ двадесет и четири хиляди и 

шестстотин / кв.м. 

 51364.80 лв.  

/ петдесет и 

една  хиляди 

триста   

шестдесет и 

четири лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

     

 

1365 1365 

03.09.

2009 

1365 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Източник 

1. Урегулиран поземлен имот І-67/ първи 

римско, тире, шестдесет и седем /, 

обществено     обслужващи дейности от кв. 1 

/първи/ по плана на с. Източник, общ.Габрово, 

застроен 

    Площ:  2150/ две хиляди сто и петдесет/ 

кв.м. 

 

 за земята: 

3921.60 лв./ 

три хиляди 

деветстотин  

двадесет и 

един лева и 

60 стотинки/ 

 за етажа:   

3398.20 лв./ 

три хиляди 

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване 

 Договор за 

продажба № 

366-ОССД-11 

от 18.08.2011 

г. 

З-д № 1816/20.09.2011 г. 

  Приземният етаж от 

двуетажната сграда е 

актуван с АОС № 

378/13.08.1997 г. 



2. Втори етаж от двуетажната сграда, 

построена през 1920 год., със застроена площ 

    176.60 кв.м./ сто седемдесет и шест и 0.60 

кв.м./ 

триста 

деветдесет 

и осем лева 

и 20 

стотинки/ 

1366 1366 

08.09.

2009 

1366 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Златевци, 

м."РУКЛИТ

Е" 

Имот № 037032/тридесет и седем хиляди 

тридесет и две/, м."РУКЛИТЕ", землище 

с.Златевци общ. Габрово  

 

Площ - 0.456 /нула декара и четиристотин 

петдесет и шест кв.м./ дка 

Начин на трайно ползване -  НИВА 

Категория на земята при неполивни условия: 

СЕДМА 

 21.70 

/двадесет и 

един лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева 

     

           1. С Протоколно 

решение № 1 от 29.12.2008 

г. на комисията по чл.19, ал. 

2 от Закона за собствеността 

и ползуването на 

земеделските земи, 

одобрено със Заповед № 

РД-ЗА-54 от 30.12.2008 г. на 

директора на ОСЗ - Габрово, 

имотът е предоставен на 

Община Габрово за 

стопанисване. 

           2. Върху имота има 

следните ограничения: 

 12 Електропровод 110 kV. 

На 20 м от от двете страни 

до крайните проводници или 

на 24 м от оста на 

електропровода , не могат 

да се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостеблена 

растителност. 

1367 1367 

08.09.

2009 

1367 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Копчелиите

,   с ЕКАТТЕ 

38577, м. 

"Д.БЕК.Л-

ДА ТЮХ 

КОПА". 

Имот № 030006/тридесет хиляди и шест/, м. 

"Д.БЕК.Л-ДА ТЮХ КОПА", землище  с. 

Копчелиите с  ЕКАТТЕ  38577 /тридесет и осем 

хиляди петстотин седемдесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА 

ЛИВАДА. 

Категория на земята при неполивни условия: 

осма. 

Площ - 2.185 дка  /два декара  и сто осемдесет 

и пет кв.м./ 

 47.70 лв.  

/четиридесе

т и седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1368 1368 

11.09.

1368 Област 

Габрово, 

Община 

1. Урегулиран поземлен имот Х-200,202/десет 

римско, тире, двеста, точка, двеста и две/, от 

кв. 41 /четиридесет и едно/ по плана на с. 

 за УПИ: 4 

058.40 

лв./четири 

     



2009 Габрово, с. 

Яворец 

Яворец, общ.Габрово, застроен 

    Площ:  1780/хиляда сседемстотин и 

осемдесет/ кв.м. 

 

2. Масивна сграда на един етаж - бивша баня, 

цялата на маза, построена през 1979 год.,  

Застроена площ 114.20 /сто и четиринадесет 

цяло и 0.20/кв.м. 

хиляди 

петдесет и 

осем лева и 

40 стотинки/ 

 за сграда:  3 

867.60 лв./ 

три хиляди 

осемстотин 

шестдесет и 

седем лева 

и 60 

стотинки/ 

 

1369 1369 

11.09.

2009 

1369 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Яворец 

1. Урегулиран поземлен имот ХІ-

200/единадесет римско, тире, двеста/, от кв. 41 

/четиридесет и едно/ по плана на с. Яворец, 

общ.Габрово, незастроен 

    Площ:  1350/хиляда триста и петдесет/ кв.м. 

2 818.80 

лв./две 

хиляди 

осемстотин 

и 

осемнадесет 

лева и 80 

стотинки/ 

     

 

1370 1370 

01.10.

2009 

1370 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул. 

Орловска 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.509.585/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин девет, точка, 

петстотин осемдесет и пет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен 

 

Площ: 2 445 /две хиляди четиристотин 

четиридесет и пет/ кв.м.. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс 

 

Стар идентификатор: квартал 197,  парцел  V-

157,158. 

 68 545.60  

лв./шестдес

ет и осем 

хиляди 

петстотин 

четиридесет 

и пет лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 

1371 1371 

05.10.

2009 

1371 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

 1. Поземлен  имот  с идентификатор 

14218.861.1 /четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка,  осемстотин шестдесет и 

едно, точка, едно/, м." Узана", по 

кадастралната карта  и кадастралните 

регистри на гр Габрово, застроен 

 на земята: 

136.60лв./ 

сто тридесет 

и шести 

лева и 

шестдесет 

    З-д № 67/15.01.2010 г. 

 



"Узана" Площ     -     2282 / две  хиляди двеста 

осемдесет и два/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Горска 

Начин на трайно ползване: За туристическа 

база, хижа. 

Стар идентификатор: 308, квартал: 99032. 

2. ХИЖА на  ОБЩИНА ГАБРОВО, 

представляваща: 

 -  Сграда с идентификатор 14218.861.1.1 

/четиринадест хиляди двеста и осемнадесет, 

точка     осемстотин шестдесет и едно, точка, 

едно, точка, едно/, застроена площ 256 /двеста 

петдесет и   

    шест/ кв.м., на три етажа, частично на 

сутерен. 

    Предназначение: Курортна, туристическа 

сграда.; 

 -  Сграда с идентификатор 14218.861.1.2 / 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка,  

    осемстотин шестдесет и едно, точка, едно, 

точка, две/, застроена площ 108 / сто и осем/ 

кв.м. 

    Предназначение: Складова база, склад. 

стотинки/; 

 на сградата: 

30 887.30 

лв./ 

тридесет 

хиляди 

осемстотин 

осемдесет и 

седем лева 

и тридесет  

стотинки/ 

1372 1372 

12.10.

2009 

1372 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул."Младос

т" 19, вх."А" 

 Самостоятелен обект с идентификатор 

14218.501.426.1.29 / четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

едно, точка, четиристотин двадесет и шест, 

точка, едно, точка, двадесет и девет/, намиращ 

се  в сграда № 1/едно/,  построена през 1980 

год., разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.501.426/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,петстотин 

и едно, точкачетиристотин двадесет и шест/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово. 

Предназначение на самостоятелния обект: 

Жилище, апартамент. 

 10 077.00 / 

десет 

хиляди  и 

седемдесет 

и седем/ 

лева. 

     

 



Брой нива на обекта: 1. 

Застроена площ на обекта: 59.26 кв.м. / 

петдесет и девет цяло и 0.26 кв.м./ 

Прилежащи части от общите части на сградат: 

1.200%  / едно цяло и  0.200 процента/ 

ид.части, 

равни на 5.82 кв.м./ пет цяло и 0.82 кв.м./ 

Площ на  мазата: 3.60 кв.м./ три цяло и 0.60 

кв.м./ 

1373 1373 

29.10.

2009 

1373 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Новаковци, 

кв. 28 

Магазин за хранителни стоки със 

самостоятелен вход от север, находящ се в 

масивната сграда на един етаж, разположена 

в кв. 28 по плана на с. Новаковци, 

общ.Габрово, в УПИ  отреден за магазин, 

сграда битови услуги и ОФ клуб. 

Застроена площ на обекта: 104  / сто и 

четири/кв.м. 

Прилежащи части от общите части на 

сградата: 24.25%  / двадесет и четири цяло и  

0.25 процента/ ид.части. 

 5 536.10  

лв./ пет 

хиляди 

петстотин 

тридесет и 

шест лева и 

десет 

стотинки/ 

     

     Сградата е построена 

върху терен, актуван с акт за 

частна общинска 

собственост № 213 от 

20.09.2006 г. 

1374 1374 

29.10.

2009 

1374 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Новаковци, 

кв. 28 

Заведение за обществено хранене със 

самостоятелен вход от север, находящ се в 

масивната сграда на един етаж, разположена 

в кв. 28 по плана на с. Новаковци, 

общ.Габрово, в УПИ  отреден за магазин, 

сграда битови услуги и ОФ клуб, построена 

през  1986 г., заедно с принадлежащите 

складове помещения. 

Застроена площ на обекта: 154  / сто петдесет  

и четири/кв.м. 

Застроена площ на складовете: 178/сто 

седемдесет и осем/ кв.м. 

Прилежащи части от общите части на 

сградата: 60.82%  / шестдесет  цяло и  0.82 

процента/ ид.части. 

 13882.90  

лв./ 

тринадесет 

хиляди 

осемстотин 

осемдесет и 

два лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

     Сградата е построена 

върху терен, актуван с акт за 

частна общинска 

собственост № 213 от 

20.09.2006 г. 

1375 1375 

29.10.

2009 

1375 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Новаковци, 

Приемателен пункт със самостоятелен вход от 

запад, находящ се в масивната сграда на един 

етаж, разположена в кв. 28 по плана на с. 

Новаковци, общ.Габрово, в УПИ  отреден за 

магазин, сграда битови услуги и ОФ клуб, 

 2433.50  лв./ 

две хиляди 

четиристоти

н тридесет и 

три лева и 

петдесет 

     

     Сградата е построена 

върху терен, актуван с акт за 

частна общинска 

собственост № 213 от 



кв. 28 построена през  1986 г. 

Застроена площ на обекта: 64  / шестдесет  и 

четири/кв.м. 

Прилежащи части от общите части на 

сградата: 14.93%  / четиринадесет  цяло и  

0.93 процента/ ид.части. 

стотинки/ 20.09.2006 г. 

1376 1376 

16.11.

2009 

1376 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

ул. Брянска 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.504.495/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и четири, 

точка, четиристотин деветдесет и пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен 

 

Площ: 128 /сто двадесет и осем/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

 

Стар идентификатор: квартал 181,  парцел 

ХХХІІІ-473. 

 3588.50  лв./ 

три хиляди 

петстотин 

осемдесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки/ 

 Продаден на 

публичен търг 

с явно 

наддаване 

 Договор за 

продажба № 

403-ОССД-10 

от 05.05.10 г. 

З-д за отписване  № 

951/21.05.10 г. 

 

1377 1377 

16.11.

2009 

1377 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Гарван 

1. Урегулиран поземлен имот ХХХ-390/ 

тридесет римско, тире, триста и  деветдесет  /,  

за     обществено   обслужване  от кв. 13 

/тринадесети/ по плана на с. Гергини-Гарван, 

общ.Габрово,        застроен 

    Площ:  1360/  хиляда триста и шестдесет/ 

кв.м. 

 

2. Сграда на един етаж -  паянтов, със 

застроена площ 104.40 кв.м./ сто  и четири и 

0.60 кв.м./,  

   частично на сутерен - масивен, със 

застроена площ 51.60 кв.м./ петдесет и един и 

о.60 кв.м./. 

 за земята:      

3100.80 лв./ 

три хиляди и 

сто лева и 

80 стотинки/ 

 за сградата:   

1619.20 лв./  

хиляда 

шестстотин 

и  

деветнадесе

т  лева и 20 

стотинки/ 

С договор № 

552-ОССД-

10  от 

28.06.2010г. 

е учредено 

безвъзмездн

о  право на 

ползване на 

читалище 

”Хр.Ботев-

2008”, 

с.Гарван 

върху  имота 

за срок от 10 

г. 

    

  В имота е построена и 

сграда-магазин, актувана с 

АОС № 244 от 10.01.1997 г. 

1378 1378 

16.11.

1378 Област 

Габрово, 

Община 

Поземлен имот с идентификатор 

14756.503.9/четиринадесет хиляди 

седемстотин петдесет и шест, точка, петстотин  

 250.80  лв./ 

двеста и  

петдесет  

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

 Договор за 

продажба № 

259-ОССД-11 

З-д № 1234/29.06.2011 г. 

Върху имота попада сграда 



2009 Габрово, с. 

Генчовци 

и три, точка, девет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, с. Генчовци, общ 

Габрово, застроен 

 

Площ:  110 /сто и  десет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

наддаване от 13.06.2011 

г. 

14756.503.9.1, с 

предназначение: сграда за 

търговия, актувана с АОС № 

234/15.01.1997 г- 

1379 1379 

18.11.

2009 

1379 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, с. 

Горнова 

могила 

 1. Поземлен имот с идентификатор 

16715.608.71/шестнадесет хиляди 

седемстотин и  петнадесет,  точка, шестстотин  

и осем, точка, седемдесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните  

регистри, с. Горнова могила, общ Габрово, 

застроен 

 

Площ:  635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

   1158.20 лв/ 

хиляда сто 

петдесет и 

осем лева и 

20 ст./ 

     

Имотът е общинска 

собственост, съгласно чл.2, 

ал.1, т.2 от ЗОС, тъй като по 

утвърдения околовръстен 

полигон на с. Горнова 

могила, общ.Габрово е 

показан като площад и в 

него са били разположени 

стари селски гробища. 

1380 1380 

24.03.

2010 

1380 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Драгановци 

с ЕКАТТЕ 

23159, м. 

Глушково 

Имот № 005012/пет хиляди  и дванадесет/, м. 

"ГЛУШКОВО", землище  с. Драгановци с  

ЕКАТТЕ  23159 /двадесет и три  хиляди сто  

петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване: Гора в земеделски 

земи. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета. 

Площ - 2.872 дка  /два декара и осемстотин 

седемдесет и два кв.м./ 

594.50 лв.  

/петстотин 

деветдесет 

и четири 

лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 1.Имотът е образуван от 

имотите 005009 и 005006. 

2.Върху имота има 

следнитеограничения: 

- 98 Да се използува 

съгласно Закона за горите и 

Правилника за прилагането 

му. 

1381 1381 

24.03.

2010 

1381 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

Поземлен имот с идентификатор  

14218.35.283/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, тридесет и пет, точка, 

двеста осемдесет и три/, м. "Шенини",по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

19.70 лв.  / 

деветнадесе

т  лева и 

седемдесет 

     

 



кв. Шенини на гр.Габрово. 

 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. 

Начин на трайно ползване: Овошна градина. 

Площ - 909   /деветстотин и девет./ кв.м. 

стотинки/ 

1382 1382 

24.03.

2010 

1382 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Драгановц

и, 

м."Киселчак

" 

Имот № 176005/сто седемдесет и шест хиляди  

и пет/, м."КИСЕЛЧАК", землище с.Драгановци  

с ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Седма  

Площ     -     1.990/един декар и деветстотин и 

деветдесет кв.м./  дка. 

 

89.60 

/осемдесет и 

девет лева и 

шестдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1383 1383 

24.03.

2010 

1383 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Врланило

вци, 

м."Аврамош

а" 

Имот № 013059, м."АВРАМОША", землище 

с.Враниловци  с ЕКАТТЕ 12168 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     2.344  дка. 

 

241.20 лева. 

Договор за 

наем №12079 

от 09.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лазар Рачев 

Колев 

    

 

1384 1384 

24.03.

2010 

1384 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Врланило

вци, 

м."Аврамош

а" 

Имот № 013074, м."АВРАМОША", землище 

с.Враниловци  с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Седма  

Площ  -     1.976 дка. 

 

113.60 лева. 

Договор за 

наем №12078 

от 09.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лазар Рачев 

Колев 

    

 

1385 1385 

24.03.

2010 

1385 Община 

Габрово,  

гр.Габрово/ 

по КВС - 

имот № 

000126 в 

землището 

Поземлен имот 14218.333.485 по 

кадастралната карта на гр.Габрово. 

Трайно предназначение: Земеделска. 

Начин на трайно ползване: За съоръжение на 

11.40 лв.        

 



на Етъра/ съобщителен провод. 

Площ - 396   кв.м. 

1386 1386 

24.03.

2010 

1386 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млище 

с.Яворец, 

м."Мечтепе" 

Имот № 014045/четиринадесет хиляди 

четиридесет и пет/, м."мечтепе", землище 

с.Яворец с ЕКАТТЕ 87120/осемдесет и седем 

хиляди сто и двадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     3.000/три/ дка. 

 

294.00 лева. 

     

 

1387 1387 

24.03.

2010 

1387 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Яворец, 

м."Скукард

жа" 

Имот № 014047/четиринадесет хиляди 

четиридесет и седем/, м."Скукарджа", землище 

с.Яворец  с ЕКАТТЕ 87120/осемдесет и седем 

хиляди сто и двадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     2.000/два/ дка. 

 

196.00 лева. 

Договор за 

наем №12124 

от 16.07.10 г. 

до 16.07.15 г. 

ЕКО-БУЛ 

ООД  

    

 

1388 1388 

24.03.

2010 

1388 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Яворец, 

м."Бозалъц

ите" 

Имот № 016092/шестнадесет хиляди 

деветдесет и две/, м."Бозалъците", землище 

с.Яворец  с ЕКАТТЕ 87120/осемдесет и седем 

хиляди сто и двадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     4.842/четири декара и осемстотин 

четиридесет и два кв.м./ дка. 

 

451.00 лева. 

     

 

1389 1389 

24.03.

2010 

1389 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Яворец, 

Имот № 016139/шестнадесет хиляди сто 

тридесет и девет/, м."Бозалъците", землище 

с.Яворец  с ЕКАТТЕ 87120/осемдесет и седем 

хиляди сто и двадесет/, общ. Габрово 

 

202.50 

/двеста и 

два лева и 

петдесет 

     

 



м."Бозалъц

ите" 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     2.500/два декара и петстотин кв.м./ 

дка. 

стотинки/лев

а. 

1390 1390 

25.03.

2010 

1390 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Торищет

о" 

Имот № 012011/дванадесет хиляди и 

единадесет/, м."Торището", землище с.Козирог  

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Четвърта  

Площ  -     1.400/един декар и четиристотин 

кв.м./ дка. 

 

162.50 /сто 

шестдесет и 

два лева и 

петдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1391 1391 

25.03.

2010 

1391 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Торищет

о" 

Имот № 012015/дванадесет хиляди и 

петнадесет/, м."Торището", землище с.Козирог  

с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Четвърта  

Площ  -     2.999/два декара и деветстотин 

деветдесет и четири кв.м./ дка. 

 

348.20 

/триста 

четиридесет 

и осем лева 

и двадесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1392 1392 

25.03.

2010 

1392 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Гроздеве

ц" 

Имот № 013057/тринадесет хиляди петдесет и 

седем/, м."Гроздевец", землище с.Козирог  с 

ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Четвърта  

Площ  -     1.633/един декар и шестстотин 

тридесет и три кв.м./ дка. 

 

168.50 /сто 

шестдесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 



1393 1393 

25.03.

2010 

1393 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 128006/сто двадесет и осем хиляди и 

шест/, м."Ахова кория", землище с.Козирог  с 

ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     2.983/два декара и деветстотин 

осемдесет и три кв.м./ дка. 

 

253.70 

/двеста 

петдесет и 

три лева и 

седемдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1394 1394 

25.03.

2010 

1394 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 128010/сто двадесет и осем хиляди и 

десет/, м."Ахова кория", землище с.Козирог  с 

ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     1.000/един/ дка. 

 

85.00 

/осемдесет и 

пет/лева. 

     

 

1395 1395 

25.03.

2010 

1395 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 128021/сто двадесет и осем хиляди 

двадесет и едно/, м."Ахова кория", землище 

с.Козирог  с ЕКАТТЕ 37722/тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     4.669/четири декара и шестстотин 

шестдесет и девет кв.м./ дка. 

 

397.10 лева. 

     

 

1396 1396 

25.03.

2010 

1396 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

з.Донино, 

м.Ливадето 

Новообразуван имот № 95/деветдесет и пет/,  

кадастрален район 516/петстотин и 

шестнадесет/ по плана на новообразуваните 

имоти на местност ЛИВАДЕТО, землище на 

с.Донино, код по ЕКАТТЕ 22959/двадесет и две 

хиляди деветстотин петдесет и девет/, общ. 

Габрово, одобрен със  Заповед № 427 от 

13.12.2005 г. на Областния управител на 

Област Габрово 

Площ - 410.51 /четиристотин и десет и 0.51 

/кв.м. 

Вид територия: Земеделска земя извън 

 31.60 лева  Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване 

 Договор за 

продажба № 

708-ОССД-10 

от 01.09.10 г. 

З-д № 1898/15.09.2010 г. 

 



строителните граници 

Начин на трайно ползване: Нива 

1397 1397 

25.03.

2010 

1397 Община 

Габрово, 

гр.Габрово, 

кв.Русевци, 

ул. Найден 

Геров 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.501.68/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и една, точка, 

шестдесет и осем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово,  

Площ: 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване: (от 10 до 15 м). 

Стар идентификатор: квартал 6/шест/,  парцел 

V/пети/. 

 15 168.00  

лева 

     

 

1398 1398 

30.03.

2010 

1398 Община 

Габрово, 

землище 

с.Донино, 

м."Садинат

а юрта - 

Донино" 

Имот № 030035, м."Садината юрта - Донино", 

землище с.Донино  с ЕКАТТЕ 22959 

Начин на трайно ползване   -   Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     4.911 дка. 

 

196.40 лева. 

     

 

1399 1399 

30.03.

2010 

1399 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Беглижки 

харман" 

Имот № 049036, м."Беглижки харман", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     2.500 дка. 

 

232.90 лева. 

     

 

1400 1400 

01.04.

2010 

1400 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Облизан

ица" 

Имот № 023026, м."Облизаница", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     2.250 дка. 

 

231.50лева. 

Договор за 

наем №12061 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1401 1401 1401 Община 

Габрово, 

Имот № 025007, м."Черникова ливада",  Договор за 

наем №12060 

    



01.04.

2010 

землище 

с.Мичковци, 

м."Чернико

ва ливада" 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605  

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Десета  

Площ  -     3.219 дка. 

30.40 лева. от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

 

1402 1402 

01.04.

2010 

1402 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Чернико

ва ливада" 

Имот № 025051, м."Черникова ливада", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Осма  

Площ  -     1.900 дка. 

 

69.80 лева. 

Договор за 

наем №12059 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1403 1403 

01.04.

2010 

1403 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 110044, м."Ахова кория", землище 

с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    5.601  

 

476.60 лева. 

     

 

1404 1404 

01.04.

2010 

1404 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Над 

корията" 

Имот № 041024, м."Над корията", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     2.000 дка. 

 

170.10лева. 

Договор за 

наем №12058 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1405 1405 

01.04.

2010 

1405 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Над 

корията" 

Имот № 041035, м."Над корията", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Изоставена 

нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     17.972 дка. 

 

1 674.10 

лева. 

Договор за 

наем №12049 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1406 1406 

01.04.

1406 Община 

Габрово, 

землище 

Имот № 048009, м."Друмкова долчина", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

     1. Върху имота има следните 

ограничения: 



2010 с.Мичковци, 

м."Друмков

а долчина" 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     1.800 дка. 

153.10 лева. 11 Електропровод 20 kv. На 

10 м от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода, не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засаждаа 

високостеблена 

растителност. 

1407 1407 

01.04.

2010 

1407 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Беглишк

и харман" 

Имот № 049020, м."Беглишки харман", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605Начин 

на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     8.100 дка. 

 

688.90 лева. 

     

 

1408 1408 

01.04.

2010 

1408 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Балабан

а" 

Имот № 063024, м."Балабана", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     4.199 дка. 

 

357.10 лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 kv. На 

10 м от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода, не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засаждаа 

високостеблена 

растителност. 

1409 1409 

01.04.

2010 

1409 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Балабан

а" 

Имот № 063034, м."Балабана", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     2.081дка. 

 

118.00 лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 kv. На 

10 м от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода, не могат да 

се строят сгради и 

съоръжения и засаждаа 

високостеблена 

растителност. 

1410 1410 

01.04.

2010 

1410 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Балабан

Имот № 063055, м."Балабана", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

 

267.30 лева. 

    1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 Електропровод 20 kv. На 

10 м от двете страни на 

крайните проводници или на 

11 м от оста на 

електропровода, не могат да 



а" Площ  -     3.143 дка. се строят сгради и 

съоръжения и засаждаа 

високостеблена 

растителност. 

1411 1411 

01.04.

2010 

1411 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064001, м."Йовково ливаде", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     4.999 дка. 

 

425.20лева. 

     

 

1412 1412 

01.04.

2010 

1412 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064009, м."Йовково ливаде", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     6.598/шест декара и петстотин 

деветдесет и осем кв.м./ дка. 

 

561.20 лева. 

     

 

1413 1413 

01.04.

2010 

1413 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064033/шестдесет и четири хиляди 

тридесет и три/, м."Йовково ливаде", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     1.980/един декар и деветстотин и 

осемдесет кв.м./ дка. 

 

168.40 лева. 

     

 

1414 1414 

01.04.

2010 

1414 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064037/шестдесет и четири хиляди 

тридесет и седем/, м."Йовково ливаде", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 

48605/четиридесет и осем хиляди шестстотин 

и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

287.70 лева. 

     

 



Шеста  

Площ  -     3.383/три декара и триста осемдесет 

и три кв.м./ дка. 

1415 1415 

01.04.

2010 

1415 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064040/шестдесет и четири хиляди и 

четиридесет/, м."Йовково ливаде", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     0.964/нула декара и деветстотин 

шестдесет и четири кв.м./ дка. 

 

99.20 лева. 

     

 

1416 1416 

01.04.

2010 

1416 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Йовково 

ливаде" 

Имот № 064042/шестдесет и четири хиляди 

четиридесет и две/, м."Йовково ливаде", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 

48605/четиридесет и осем хиляди шестстотин 

и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -     3.346/три декара и триста 

четиридесет и шест кв.м./ дка. 

 

284.60 лева. 

     

 

1417 1417 

01.04.

2010 

1417 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Пропаст

а" 

Имот № 066020/шестдесет и шест хиляди и 

двадесет/, м."Пропаста", землище с.Мичковци  

с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и осем хиляди 

шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     2.925/два декара и деветстотин 

двадесет и пет кв.м./ дка. 

 

301.00лева. 

     

 

1418 1418 1418 Област 

Габрово, 

Имот № 066025/шестдесет и шест хиляди 

двадесет и пет/, м."Пропаста", землище 

      



01.04.

2010 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Пропаст

а" 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  1.899/един декар и осемстотин 

деветдесет и девет кв.м./ дка. 

195.40 лева.  

1419 1419 

01.04.

2010 

1419 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Пропаст

а" 

Имот № 066031/шестдесет и шест хиляди 

тридесет и едно/, м."Пропаста", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -     5.356/пет декара и триста петдесет 

и шест кв.м./ дка. 

 

603.60 

/шестстотин 

и три лева и 

шестдесет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 066005. 

1420 1420 

01.04.

2010 

1420 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Главичко

вец" 

Имот № 069007/шестдесет и девет хиляди и 

седем/, м."Главичковец", землище с.Мичковци  

с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и осем хиляди 

шестстотин и пет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Изоставена 

Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    2.185/два декара и сто осемдесет и 

пет кв.м./ дка. 

 

224.80 

/двеста 

двадесет и 

четири лева 

и осемдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1421 1421 

01.04.

2010 

1421 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Друма" 

Имот № 070025/седемдесет хиляди и двадесет 

и пет/, м."Друма", землище с.Мичковци  с 

ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и осем хиляди 

шестстотин и пет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    11.000/единадесет/ дка. 

 

935.50 

/деветстотин 

тридесет и 

пет лева и 

петдесет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 070016. 



1422 1422 

01.04.

2010 

1422 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Друма" 

Имот № 070027/седемдесет хиляди и двадесет 

и седем/, м."Друма", землище с.Мичковци  с 

ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и осем хиляди 

шестстотин и пет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    6.440/шест декара четиристотин и 

четиридесет кв.м./ дка. 

 

547.70 

/петстотин 

четиридесет 

и седем 

лева и 

седемдесет 

стотинки/лев

а. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 070026. 

1423 1423 

01.04.

2010 

1423 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Трапа-1" 

Имот № 073056/седемдесет и три хиляди 

петдесет и шест/, м."Трапа-1", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    2.100/два декара и сто кв.м./ дка. 

 

119.10 /сто и 

деветнадесе

т лева и 

десет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1424 1424 

01.04.

2010 

1424 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Смилков 

трап" 

Имот № 079018/седемдесет и девет хиляди и 

осемнадесет/, м."Смилков трап", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    10.668/десет декара шестстотин 

шестдесет и осем кв.м./ дка. 

 

907.30 лева. 

Договор за 

наем №12064 

от 01.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕТ „Спасов – 

Атанас 

Спасов” 

    

 

1425 1425 

01.04.

2010 

1425 Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Над 

попската 

курия" 

Имот № 089016, м."Над попската курия", 

землище с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605Начин 

на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    5.249 дка. 

 

279.60 лева. 

     

 

1426 1426 

01.04.

1426 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

Имот № 083083, м."Ливадето", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

 

568.60 лева. 

Договор за 

наем №12047 

от 25.05.10 г. 

    

 



2010 м."Ливадет

о" 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    8.205 дка. 

до 31.05.12 г 

Маариан 

Иванов 

Стефанов 

1427 1427 

01.04.

2010 

1427 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Сургучев

о" 

Имот № 004011, м."Сургучево", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991  

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Девета  

Площ  -    2.000 дка. 

 

48.30 лева. 

     

 

1428 1428 

01.04.

2010 

1428 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Луково" 

Имот № 072014, м."Луково", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    1.061 дка. 

 

90.20 лева. 

Договор за 

наем №12050 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1429 1429 

01.04.

2010 

1429 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Кръста" 

Имот № 151003, м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991  

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Девета  

Площ  -    2.606 дка. 

 

62.90 лева. 

Договор за 

наем №12051 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1430 1430 

01.04.

2010 

1430 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Кръста" 

Имот № 151004, м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Девета  

Площ  -    0.940дка. 

 

22.70 лева. 

Договор за 

наем №12052 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1431 1431 

01.04.

2010 

1431 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

Имот № 151008 м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

54.20 лева. 

Договор за 

наем №12053 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

    

 



м."Кръста" Девета  

Площ  -    2.243 дка. 

дашев 

1432 1432 

01.04.

2010 

1432 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Кръста" 

Имот № 151013, м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване - Изоставена Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Девета  

Площ  -    2.650дка. 

 

64.00 лева. 

Договор за 

наем №12054 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1433 1433 

01.04.

2010 

1433 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Кръста" 

Имот № 151024, м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    1.500 дка. 

 

127.60 лева. 

Договор за 

наем №12055 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1434 1434 

01.04.

2010 

1434 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Кръста" 

Имот № 151027, м."Кръста", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    0.917 дка. 

 

78.00  лева. 

Договор за 

наем №12056 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1435 1435 

01.04.

2010 

1435 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Черешка

" 

Имот № 132027, м."Черешка", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Девета  

Площ  -    1.295 дка. 

 

31.30 / лева. 

Договор за 

наем №12057 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Найден 

Недялков 

дашев 

    

 

1436 1436 

01.04.

2010 

1436 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Змиорка" 

Имот № 016084, м."Змиорка", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339Начин на трайно 

ползване   -    Използваема ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Десета  

Площ  -    116.618 дка. 

 

612.20 лева. 

     

 



1437 1437 

01.04.

2010 

1437 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Крушака" 

Имот № 047003/, м."Крушака", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    1.385дка. 

 

142.50 лева. 

     

 

1438 1438 

01.04.

2010 

1438 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Чомашко

" 

Имот № 049012, м."Чомашко", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    5.603 дка. 

 

576.50 лева. 

Договор за 

наем №12065 

от 01.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕТ „Спасов – 

Атанас 

Спасов” 

    

 

1439 1439 

01.04.

2010 

1439 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Чомашко

" 

Имот № 049042, м."Чомашко", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    11.164 дка. 

 

1 148.80 

лева. 

Договор за 

наем №12066 

от 01.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕТ „Спасов – 

Атанас 

Спасов” 

    

1. Имотът е обръзуван от 

имот № 049042. 

1440 1440 

01.04.

2010 

1440 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Чомашко

" 

Имот № 049044, м."Чомашко", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    1.903 дка. 

 

195.80  лева. 

Договор за 

наем №12067 

от 01.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕТ „Спасов – 

Атанас 

Спасов” 

    

1. Имотът е обръзуван от 

имот № 049024. 

1441 1441 

01.04.

2010 

1441 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

,м."Чуклена

та" 

Имот № 053008, м."Чуклената", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Десета  

Площ  -    4.663 дка. 

 

44.10  

     

 

1442 1442 

01.04.

1442 Община 

Габрово, 

землище 

Имот № 053009/, м."Чуклената", землище 

с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339, общ. Габрово 

      



2010 с.Лесичарка

,м."Чуклена

та" 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Десета  

Площ  -    9.287 дка. 

87.80 лева.  

1443 1443 

01.04.

2010 

1443 Община 

Габрово, 

землище 

с.Лесичарка

м."Велковск

о ливаде" 

Имот № 054090/ м."Велковско ливаде", 

землище с.Лесичарка  с ЕКАТТЕ 43339 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Четвърта  

Площ  -    1.110 дка. 

 

150.30 лева. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 054079 

1444 1444 

01.04.

2010 

1444 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Тръна" 

Имот № 109049, м."Тръна", землище с.Кози рог  

с ЕКАТТЕ 37722, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    36.787  дка. 

 

2 085.80 

лева. 

     

 

1445 1445 

01.04.

2010 

1445 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 110039, м."Ахова кория", землище 

с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    9.712 дка. 

 

826.00 / 

лева. 

     

 

1446 1446 

01.04.

2010 

1446 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

кория" 

Имот № 110041, м."Ахова кория", землище 

с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    5.912  дка. 

 

502.80 лева. 

     

 

1447 1447 

01.04.

2010 

1447 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Ахова 

Имот № 110043, м."Ахова кория", землище 

с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

221.10 лева. 

     

 



кория" Шеста  

Площ  -    2.600 / дка. 

1448 1448 

09.04.

2010 

1448 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Друма - 

Недково 

лозе" 

Имот № 074037, м."Друма - Недково лозе", 

землище с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722/ Начин на 

трайно ползване   -    Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    2.970  дка. 

 

205.80 лева. 

Договор за 

наем №12063 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Паньо Рачев 

Панев 

    

 

1449 1449 

09.04.

2010 

1449 Община 

Габрово, 

землище 

с.Кози рог, 

м."Друма - 

Недково 

лозе" 

Имот № 074040 м."Друма - Недково лозе", 

землище с.Кози рог  с ЕКАТТЕ 37722/  

Начин на трайно ползване   -    Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    2.011 /два декара и единадесет 

кв.м./ дка. 

 

139.40 лева. 

Договор за 

наем №12062 

от 26.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Паньо Рачев 

Панев 

    

 

1450 1450 

09.04.

2010 

1450 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Азмака" 

Имот № 084017, м."Азмака", землище 

с.Гръблевце  с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Изоставена 

нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    1.799  дка. 

 

153.00  лева. 

     

 

1451 1451 

09.04.

2010 

1451 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Азмака" 

Имот № 084020, м."Азмака", землище 

с.Гръблевце  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    1.636 дка. 

 

139.10  лева. 

     

 

1452 1452 

09.04.

2010 

1452 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Азмака" 

Имот № 086014,  м."Азмака", землище 

с.Гръблевце  с ЕКАТТЕ 17991 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

 

167.40 лева. 

     

 



Площ  -    1.797 дка. 

1453 1453 

09.04.

2010 

1453 Община 

Габрово, 

землище 

с.Златевци, 

м."Широки 

лъки" 

Имот № 032010, м."Широки лъки", землище 

с.Златевци  с ЕКАТТЕ 30973, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Седма  

Площ  -    0.966 дка. 

 

38.60 лева. 

Договор за 

наем №12080 

от 09.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лазар Рачев 

Колев 

    

 

1454 1454 

09.04.

2010 

1454 Община 

Габрово, 

землище 

с.Златевци, 

м."Широки 

лъки" 

Имот № 032038, м."Широки лъки", землище 

с.Златевци  с ЕКАТТЕ 30973, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -    Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Седма  

Площ  -    0.848 дка. 

 

33.90 лева. 

     

 

1455 1455 

09.04.

2010 

1455 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Вълчанк

а" 

Имот № 046024, м."вълчанка", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Десета  

Площ  -    3.697 дка. 

 

29.90 лева. 

     

1. Имотът е образуван от 

имот № 046015 

1456 1456 

09.04.

2010 

1456 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Гърково 

ливаде" 

Имот № 056059, м."Гърково ливаде", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста(2.016), Пета (6.050)  

Площ  -    8.067 дка. 

 

830.10 лева. 

Договор за 

наем №12067 

от 25.05.10 г. 

до 31.05.12 г 

Стефан 

Пенчев 

Христов 

    

 

1457 1457 

13.04.

2010 

1457 Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Митко 

Палаузов,  

ПИ  

14218.517.5

18 по КК;  

Поземлен имот с идентификатор 

14218.517.518 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен. 

Площ: 558 /петстотин петдесет и осем/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

 7 846.68       

 



/УПИ  ХV от 

кв. 12 по 

ПУП на 

гр.Габрово-

50 и 72 

част/ 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване: (от 10 до 15 м). 

Стар идентификатор: квартал 12/дванадесети/,  

парцел ХV/петнадесети/. 

1458 1458 

13.04.

2010 

1458 Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Митко 

Палаузов,  

ПИ  

14218.517.1

75 по КК;  

/УПИ VІІ от 

кв. 12 по 

ПУП на 

гр.Габрово-

50 и 72 

част/ 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.517.175/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и 

седемнадесет, точка, сто седемдесет и пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, застроен. 

 

Площ: 2234 /две хиляди двеста тридесет и 

четири/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване:(от 10 до 15 м). 

Стар идентификатор: квартал 12/дванадесети/,  

парцел VІІ/седми/. 

 35 297.20      Върху имота попадат : 

1. Сграда 14218.517.175.1, 

застроена площ 149 кв.м., 

брой етажи 3, 

предназначение: жилищна 

сграда; 

2. Сграда 14218.517.175.2, 

застроена площ 150 кв.м., 

брой етажи 3, 

предназначение: жилищна 

сграда; 

3. Сграда 14218.517.175.3, 

застроена площ 150 кв.м,  

брой етажи 3, 

предназначение: жилищна 

сграда; 

4. Сграда 14218.517.175.4, 

застроена площ 149 кв.м., 

брой етажи 3, 

предназначение: жилищна 

сграда. 

1459 1459 

13.04.

2010 

1459 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

бул."Трети 

март" 27, 

вх."А",ет.1, 

ап.3 

 Самостоятелен обект с идентификатор 

14218.550.287.1.127 четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

петдесет, точка, двеста осемдесет и седем, 

точка, едно, точка, сто двадесет и седем/, 

намиращ се  в сграда № 1/едно/,  построена 

през 1978 год., разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.550.287/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,петстотин 

и петдесет, точка,двеста  осемдесет и седем/ 

по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Габрово. 

Предназначение на самостоятелния 

обект:Жилище, апартамент. 

Брой нива на обекта: 1. 

Застроена площ на обекта: 26.28 кв.м. / 

 5385.40 

лева  

     

 



двадесет и шест цяло и 0.28 кв.м./ 

Прилежащи части от общите части на сградат: 

0.406%  / нула цяло и  0.406 процента/ 

ид.части, 

равни на 5.75 кв.м./ пет цяло и 0.75 кв.м./ 

1460 1460 

13.04.

2010 

1460 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул."Митко 

Палаузов" 

20, ет.1, 

ап.2 

 Самостоятелен обект в с идентификатор 

14218.517.147.19.1 четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

седемнадесет, точка, сто четиридесет и седем, 

точка, деветнадесет, точка, едно/, намиращ се  

в сграда № 19/деветнадесет/,  построена през 

1949 год., разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.517.147/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,петстотин 

и седемнадесет, точка,сто четиридесет и 

седем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Габрово. 

Предназначение на самостоятелния 

обект:Жилище, апартамент. 

Брой нива на обекта: 1. 

Застроена площ на обекта: 61.01 кв.м. / 

шестдесет и едно цяло и 0.01 кв.м./ 

Към  обекта принадлежат:  

Самостоятелен обект / стая в сутерена/,втора 

от ляво на дясно, с идентификатор 

14218.517.147.19.6 / четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

седемнадесет, точка, сто четиридесет и седем, 

точка, деветнадесет, точка, шест/, с площ  

9.00/девет/ кв.м., избено помещение № 

1/едно/,първо от ляво на дясно, с площ  8.70  

кв.м./ осем цяло и 0.70 кв.м./, таванско 

помещение № 2/две/, второ от ляво на дясно, с 

площ 17.02 кв.м./седемнадесет цяло и 0.02 

кв.м./, както и 24.21%/двадесет и четири цяло 

и 0.21 процента/ ид.части от общите части на 

сградата. 

9 166.00 / 

девет 

хиляди сто 

шестдесет и 

шест/ лева. 

     

 

1461 1461 

14.04.

2010 

1461 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Гачевци, 

м."Мало 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.256.2/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, двеста петдесет и шест, 

точка, две/, м."Мало синкево", землище 

Гачевци, общ. Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

 

353.60  

     

 



синкево" Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Пета   

Площ  -    2 673/две хиляди шестстотин 

седемдесет и три/ кв.м. 

1462 1462 

14.04.

2010 

1462 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Гачевци, 

м."Мало 

синкево" 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.256.10/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, двеста петдесет и шест, 

точка, десет/, м."Мало синкево", землище 

Гачевци, общ. Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Пета   

Площ  -    1 498/хиляда четиристотин 

деветдесет и осем/ кв.м. 

 

198.20  

     

 

1463 1463 

15.04.

2010 

1463 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

ул."Брянска

" 74, 

вх."Б",ет.2, 

ап.4 

 Самостоятелен обект с идентификатор 

14218.504.391.1.5 четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

четири, точка, триста деветдесет и едно, 

точка, едно, точка, едно/, намиращ се  в сграда 

№ 1/едно/,  построена през 1954 год., 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.504.391/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,петстотин 

и четири, точка, триста деветдесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово. 

Предназначение на самостоятелния 

обект:Жилище, апартамент. 

Брой нива на обекта: 1. 

Застроена площ на обекта: 54.23 кв.м. / 

петдесет и четири цяло и 0.23 кв.м./ 

Прилежащи части: маза, с площ 4.20 

кв.м./четири цяло и 0.20 кв.м./, заедно с 

10.07% / десет цяло и 0.07 процента/ от 

общите части на сградата. 

 13142.80        

 



1464 1464 

20.04.

2010 

1464 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Мичковци, 

м."Рядкото" 

Имот № 021016/двадесет и една хиляди и 

шестнадесет/, м."Рядкото", землище 

с.Мичковци  с ЕКАТТЕ 48605/четиридесет и 

осем хиляди шестстотин и пет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    4.662/четири декара и шестстотин 

шестдесет и два кв.м./ дка. 

 

396.50  

Договор за 

наем №12123 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Васил Коев 

Коев 

    

 

1465 1465 

20.04.

2010 

1465 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Драгановц

и, 

м."Чехлево" 

Имот № 408008/четиристотин и осем хиляди  и 

осем/, м."Чехлево", землище с.Драгановци  с 

ЕКАТТЕ 23159/двадесет и три хиляди сто 

петдесет и девет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Седма (59.646),  Шеста (72.901) 

Площ     -   132.547/сто тридесет и два декара 

и петстотин четиридесет и седем кв.м./  дка. 

 

8 442.90 

     

 

1466 1466 

20.04.

2010 

1466 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Баланите с 

ЕКАТТЕ 

02347, 

м."Радана" 

Имот № 010009/десет хиляди  и девет/, 

м."Радана", землище   

с.  БАЛАНИТЕ с ЕКАТТЕ 02347 /две хиляди 

триста четиридесет и седем/ 

 

Начин на трайно ползване: Нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Девета 

Площ - 23.509 дка./двадесет и три декара и 

петстотин и девет кв.м./ 

 432.60 /      

 

1467 1467 

30.04.

2010 

1467 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Ковачево

то" 

Имот № 060035/шеестдесет хиляди тридесет и 

пет/, м."Ковачевото", землище с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

 

229.60. 

Договор за 

наем №12103 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 



Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    2.700/два декара и седемстотин 

кв.м./ дка. 

1468 1468 

30.04.

2010 

1468 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Ковачево

то" 

Имот № 060040/шестдесет хиляди и 

четиридесет/, м."Ковачевото", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -    3.096/три декара и деветдесет и 

шест кв.м./ дка. 

 

263.30  

Договор за 

наем №12104 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1469 1469 

03.05.

2010 

1469 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Османов

ото" 

Имот № 060085/шестдесет хиляди осемдесет 

ипет/, м."Османовото", землище с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -    4.629/четири декара и шестстотин 

двадесет и девет кв.м./ дка. 

476.30  Договор за 

наем №12105 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1470 1470 

03.05.

2010 

1470 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Османов

ото" 

Имот № 060092/шестдесет хиляди деветдесет 

и две/, м."Османовото", землище с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  3.506/три декара и петстотин и шест 

кв.м./ дка. 

 

360.80  

Договор за 

наем №12106 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1471 1471 

03.05.

2010 

1471 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Османов

Имот № 060097/шестдесет хиляди деветдесет 

и седем/, м."Османовото", землище с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

109.70  

Договор за 

наем №12107 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 



ото" Пета  

Площ  -  1.399/един декар и триста деветдесет 

девет кв.м./ дка. 

1472 1472 

03.05.

2010 

1472 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Османов

ото" 

Имот № 060125/шестдесет хиляди сто 

двадесет и пет/, м."Османовото", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  2.501/два декара и петстотин и един 

кв.м./ дка. 

 

257.40. 

Договор за 

наем №12108 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1473 1473 

03.05.

2010 

1473 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Средоци

" 

Имот № 060144/шестдесет хиляди сто 

четиридесет и четири/, м."Средоци", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  4.397/четири декара и триста 

деветдесет и седем кв.м./ дка. 

 

452.50  

Договор за 

наем №12109 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

1. Имотът е образуван от 

имот № 060074. 

1474 1474 

03.05.

2010 

1474 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060152/шестдесет хиляди сто 

петдесет и две/, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  2.603/два декара и шестстотин и три 

кв.м./ дка. 

 

267.80  

Договор за 

наем №12110 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1475 1475 

03.05.

2010 

1475 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060183/шестдесет хиляди сто 

осемдесет и три/, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

85.00. 

Договор за 

наем №12111 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 



Шеста  

Площ  -  1.000/един/ дка. 

1476 1476 

03.05.

2010 

1476 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Османов

ото" 

Имот № 060210/шестдесет хиляди двеста и 

десет/, м."Османовото", землище с.Гъбене  с 

ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  0.822/нула декера и осемстотин 

двадесет и два кв.м./ дка. 

 

84.60  

Договор за 

наем №12112 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1477 1477 

03.05.

2010 

1477 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Садина" 

Имот № 060261/шестдесет хиляди двеста 

шестдесет и едно/, м."Садина", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  1.301/един декар и триста и един 

кв.м./ дка. 

 

133.90  

Договор за 

наем №12113 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1478 1478 

04.05.

2010 

1478 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060320/шестдесет хиляди триста и 

двадесет/, м."Попини ниви", землище с.Гъбене  

с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -  2.303/два декара и триста и три кв.м./ 

дка. 

 

195.90  

Договор за 

наем №12114 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1479 1479 

04.05.

2010 

1479 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Средоци

Имот № 060321/шестдесет хиляди триста 

двадесет и едно/, м."Средоци", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

177.60  

Договор за 

наем №12115 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

1. Имотът е образуван от 

имот № 060074. 



" Пета  

Площ  -  1.726/един декар и седемстотин 

двадесет и шест кв.м./ дка. 

1480 1480 

04.05.

2010 

1480 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060322/шестдесет хиляди триста 

двадесет и две/, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Шеста  

Площ  -  2.204/два декара и двеста и четири 

кв.м./ дка. 

 

187.50  

Договор за 

наем №12116 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1481 1481 

04.05.

2010 

1481 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060323/шестдесет хиляди триста 

двадесет и три/, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  1.395/един декар и триста деветдесет 

и пет кв.м./ дка. 

 

143.50  

Договор за 

наем №12117 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1482 1482 

04.05.

2010 

1482 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Имот № 060325/шестдесет хиляди триста 

двадесет и пет/, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет 

хиляди двеста и петнадесет/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  0.799/седемстотин деветдесет и 

девет кв.м./ дка. 

 

82.20  

Договор за 

наем №12118 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1483 1483 

04.05.

1483 Община 

Габрово, 

землище 

Имот № 060326, м."Попини ниви", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

 Договор за 

наем №12119 

от 28.06.10 г. 

    



2010 с.Гъбене, 

м."Попини 

ниви" 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  0.997 дка. 

102.60  до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

 

1484 1484 

04.05.

2010 

1484 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Ковачево

то" 

Имот № 060329, м."Ковачевото", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ  -  0.838 дка. 

 

86.20  

Договор за 

наем №12120 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1485 1485 

04.05.

2010 

1485 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Орницит

е" 

Имот № 065010, м."Орниците", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -  

Седма(1.687), Шеста(0.519), Пета(0.390)  

Площ  -  2.597дка. 

 

173.50  

Договор за 

наем №12121 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1486 1486 

04.05.

2010 

1486 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Орницит

е" 

Имот № 065011/шестдесет и пет хиляди и 

единадесет/, м."Орниците", землище с.Гъбене  

с ЕКАТТЕ 18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -  

Седма(0.050), Шеста(0.951)  

Площ  -  1.002/един декар и два кв.м./ дка. 

 

75.60  

Договор за 

наем №12110 

от 28.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

ЕКО-БУЛ 

ООД 

    

 

1487 1487 

05.05.

2010 

1487 Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Петър 

Берон № 

10,  в ПИ  

14218.509.1

52 по КК;  

/ в УПИ  І от 

кв. 200 по 

ПУП на 

Сграда с идентификатор 

14218.509.152.3/четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин  и девет, 

точка, сто петдесет и две, точка, три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, разположена в поземлен имот 

с идентификатор 14218.509.152  

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка,петстотин и девет, точка, сто петдесет и 

две/, на един етаж и сутерен. 

 4489.50       

 



гр.Габрово - 

ІІІ етап, І 

част/ 

Застроена площ: 76 /седемдесет и шест/ кв.м. 

Предназначение: Друг вид сграда за 

обитаване. 

1488 1488 

05.05.

2010 

1488 Община 

Габрово, с. 

Трънито,  

ПИ  

73290.615.2

25 по КК;  

/ в УПИ Х - 

за озел. от 

кв. 7 по 

плана на с. 

Трънито/ 

Поземлен имот с идентификатор  

73290.615.225 / седемдесет и три хиляди 

двеста   и деветдесет, точка, шестстотин  и 

петнадесет, точка, двеста двадесет и пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на  с. Трънито, общ. Габрово, незастроен. 

 

Площ: 160 /сто и шестдесет / кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване:  Обществен 

селищен парк, градина. 

Стар идентификатор: квартал: 7, част от УПИ 

Х. 

 334.10       

 

1489 1489 

12.05.

2010 

1489 Община 

Габрово, 

землище 

Смирненски

, м."Азмака" 

Стар 

идентифика

тор 

2050017, 

ЕКАТТЕ 

99032 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.317.122/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, триста и седемнадесет, 

точка, сто двадесет и две/, м."Азмака", 

землище Смирненски, общ. Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Шеста   

Площ  -    2 322/две хиляди триста двадесет и 

два/ кв.м. 

 

194.40  

Договор за 

наем №12099 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лъчезар 

Александров 

Александров 

    

 

1490 1490 

12.05.

2010 

1490 Община 

Габрово, 

землище 

Смирненски

."Стърната" 

Стар 

идентифика

тор 

1670049, 

ЕКАТТЕ 

Поземлен имот с идентификатор 14218.316.49, 

м."Стърната", землище Смирненски, общ. 

Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Овощна 

градина; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

 

1034.60 

лева. 

Договор за 

наем №12097 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лъчезар 

Александров 

Александров 

    

 



99032 Шеста   

Площ  -    4854 кв.м. 

1491 1491 

12.05.

2010 

1491 Община 

Габрово, 

землище 

Смирненски

,м."Ливадат

а" 

Стар 

идентифика

тор 

1680001, 

ЕКАТТЕ 

99032 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.316.114, м."Ливадата", землище 

Смирненски, общ. Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   - Овощна градина; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Шеста   

Площ  -    3006 кв.м. 

 

596.50  

Договор за 

наем №12098 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Лъчезар 

Александров 

Александров 

    

 

1492 1492 

12.05.

2010 

1492 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Оградат

а" 

Имот № 035029, м."Оградата", землище 

с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -  

Пета  

Площ  -  0.896 дка. 

 

92.20  

Договор за 

наем №12102 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Петко Петков 

петков 

    

1. Върху имота има следните 

ограничения: 1 Главна 

водопроводна мрежа. Над 

водопровода и на 3 м от 

двете му страни се 

забранява разполагане на 

трайни и временни 

постройки, и трайни 

насаждения. 

1493 1493 

12.05.

2010 

1493 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Карабов

о" 

Имот № 058015, местност "Карабово", 

землище с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 18215, общ. 

Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Изоставена 

нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -  

Шеста  

Площ  -  2.499 дка. 

 

161.90  

Договор за 

наем №12100 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Петко Петков 

петков 

    

 

1494 1494 

12.05.

2010 

1494 Община 

Габрово, 

землище 

с.Гъбене, 

м."Оградат

а" 

Имот № 085039/осемдесет и пет хиляди 

тридесет и девет/, местност "Оградата", 

землище с.Гъбене  с ЕКАТТЕ 

18215/осемнадесет хиляди двеста и 

петнадесет/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -  

Десета  

 

10.10  

Договор за 

наем №12101 

от 25.06.10 г. 

до 31.05.12 г 

Петко Петков 

петков 

    

 



Площ  -  1.915/един декар и деветстотин и 

петнадесет кв.м./ дка. 

1495 1495 

08.06.

2010 

1495 Община 

Габрово,зе

млише 

с.Армените, 

м."Трустя 

локвата" 

Имот № 032001, м."Трустя локвата", землище 

с.АРМЕНИТЕ  с ЕКАТТЕ 00638, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ     -     2.483  дка. 

 

255.50  

Договор за 

наем №12125 

от 12.07.10 г. 

до 31.05.12 г 

Тодор 

Кирилов 

Тодоров 

    

 

1496 1496 

08.06.

2010 

1496  Община 

Габрово,зе

млише 

с.Армените, 

м."Трустя 

локвата" 

Имот № 032013, м."Трустя локвата", землище 

с.АРМЕНИТЕ  с ЕКАТТЕ 00638/шестстотин 

тридесет и осем/, общ. Габрово 

Начин на трайно ползване   -   Нива; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Осмаа  

Площ     -     0.875  дка. 

 

32.20  

Договор за 

наем №12126 

от 12.07.10 г. 

до 31.05.12 г 

Тодор 

Кирилов 

Тодоров 

    

 

1497 1497 

12.07.

2010 

1497 Община 

Габрово, 

с.Янковци 

 Урегулиран поземлен имот ІІІ - 41/три римско, 

тире, четиридесет и едно/ от кв. 12/ 

дванадести/ по плана на с.Янковци, 

общ.Габрово, застроен 

 

Площ:  730/седемстотин и тридесет/ кв.м. 

1664.40    Продаден на 

основание 

чл.35, ал.3 от 

ЗОС 

 Договор за 

продажба № 

700-ОССД-10 

от 30.08.10 г. 

З-д № 1900/15.09.2010 г. 

    

1498 1498 

13.07.

2010 

1498 Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Възраждан

е,  ПИ  

14218.505.5

31 по КК;  

/ПИ  492 от 

кв. 165 по 

ПРЗ на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част/ 

 1. Поземлен имот с идентификатор 

14218.505.531/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и пет, точка, 

петстотин  тридесет и едно/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

застроен. 

Площ: 163 /сто  шестдесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

Стар идентификатор: 5050492,квартал 165/сто 

шестдесет и пет/,  парцел 1/първи/. 

2. Сграда със идентификатор 14218.505.531.1 / 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

 На ПИ: 3 

696.80 лв.  

 На 

сградата: 

34114.10  

    №2623 

14.12.2010 г 

 



точка, петстотин и пет, точка, петстотен 

тридесет и едно, точка, едно/, застроена площ 

72 / седемдесет и два/ кв.м., брой етажи 2/два/, 

предназначение: жилищна сграда. 

1499 1499 

26.07.

2010 

1499 Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

кв. 

Кряковци,  

ПИ  

14218.535.7

2 по КК;  

/ПИ  95 от 

кв. 7 по 

плана на 

кв.Кряковци

, гр.Габрово 

/ 

 1. Поземлен имот с идентификатор 

14218.535.72/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  тридесет и пет, 

точка, седемдесет и две/ по кадастралната 

карта  на гр. Габрово, застроен. 

Площ: 1182 /хиляда сто  осемдесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За обект комплекс 

за социални грижи. 

Стар идентификатор: квартал  6/шести/,  имот 

95/ деветдесет и пети//. 

2. Сграда със идентификатор 14218.535.72.1 / 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин тридесет и пет, точка, 

седемдесет и две, точка, едно/, построена през 

1938 г.,застроена площ 198 /сто деветдесет и 

осем/ кв.м., брой етажи 3/три/ и сутерен, 

масивна,предназначение: заведение за 

социални грижи. 

3. Сграда с идентификатор 

14218.535.72.2/четиринадесет хиляди  двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин тридесет и 

пет,точка, седемдесет и две, точка, две/, 

построена през  1938 г., застроена площ 34 / 

тридесет и четири/кв.м., брой етажи 

1/един/,масивна, предназначение: 

административна сграда. 

4.Сграда с идентификатор 14218.535.72.3/ 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин тридесет и пет, точка, 

седемдесет и две, точка, три/, построена през 

1938 г., застроена площ 17/седемнадесет/ 

кв.м.,брой етажи 1/един/, масивна, 

предназначение: склад. 

5. Сграда с идентификатор 

14218.535.72.4/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин тридесет и пет, 

точка, седемдесет и две, точка, 

четири/,построена през 1938 г., застроена 

 На ПИ: 

12688.80 лв. 

/дванадесет 

хиляди 

шестстотин 

осемдесет и 

осем лева и  

80 ст./ ;  

 На сградата 

14218.535.72

.1 - 64580.20 

лв./ 

шестдесет и 

четири 

хиляди 

петстотин и 

осемдесет 

лева  и  20 

ст./; 

 На сграда 

14218.535.72

.2 - 3080.40 

лв./ три 

хиляди и 

осемдесет 

лева и  40 

ст./; 

 На сграда 

14218.535.72

.3 - 1232.20 

лв. / хиляда 

двеста 

тридесет и 

два лева и  

20 ст./; 

 На сграда 

14218.535.72

.4 - 1289.60 

лв. / хиляда 

двеста 

осемдесет и 

девет лева и 

60 ст./; 

     

 



площ 69 / шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи 

1/един/ и сутерен, паянтова, предназначение: 

склад 

6. Сграда с идентификатор 14218.535.72.5 / 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин тридесет и пет, точка, 

седемдесет и две, точка, пет/, застроена площ 

25/двадете и пет/ кв.м.,брой етажи 1/един/, 

паянтова, предназначение: склад. 

 На сграда 

14218.535.72

.5 - 467.20 

лв./ 

четиристоти

н шестдесет 

и седем 

лева и  20 

ст./. 

1500 1500 

30.08.

2010 

1500 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Македония 

№ 1,  УПИ 

VІ от кв. 111 

по плана на 

ЦГЧ - 

гр.Габрово, 

одобрен 

със 

Заповед 

РД-02-14-

238/24.06.1

987 г., 

представля

ващ ПИ  

14218.515.1

45 по КК. 

Самостоятелен обект със застроена площ 

112.00/сто и дванадесет/ кв.м. заедно с 3.864 

% /три цяло и осемстотин шестдесет и четири 

процента/ идеални части от общите части на 

сградата, находящ се на партерен етаж на 

9/девет/ етажен жилищен блок, построен по 

метода ППП през 1976/хиляда деветстотин 

седемдесет и шеста/ год.  

Идентификатор на обекта по КК на гр.Габрово 

- 14218.515.145.8.30/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и 

петнадесет, точка, сто четиридесет и пет, 

точка, осем, точка, тридесет/. 

 73 091.50 

лв. 

/седемдесет 

и три хиляди 

деветдесет 

и един лева 

и петдесет 

стотинки/ 

     

 

1501 1501 

30.08.

2010 

1501 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Габрово, 

м."Бутея" 

Стар 

идентифика

тор 

1580025, 

ЕКАТТЕ 

99032 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.308.225/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, триста и осем, точка, 

двеста двадесет и пет/, м."Бутея", землище 

Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Девета   

Площ  -    2057/две хиляди петдесет и седем/ 

кв.м. 

 

38.90 

/тридесет и 

осем лева и 

деветдесет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1502 1502 1502 Област 

Габрово, 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.308.260/четиринадесет хиляди двеста и 

      



30.08.

2010 

Община 

Габрово, 

землище 

Габрово, 

м."Бутея" 

Стар 

идентифика

тор 

1580037, 

ЕКАТТЕ 

99032 

осемнадесет, точка, триста и осем, точка, 

двеста и шестдесет/, м."Бутея", землище 

Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Девета   

Площ  -    2176/две хиляди сто седемдесет и 

шест/ кв.м. 

41.10 

/четиридесе

т и еди лева 

и десет 

стотинки/лев

а. 

 

1503 1503 

30.08.

2010 

1503 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Габрово, 

м."Бутея" 

Стар 

идентифика

тор 

1580061, 

ЕКАТТЕ 

99032 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.308.380/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, триста и осем, точка, 

триста и осемдесет/, м."Бутея", землище 

Габрово 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Девета   

Площ  -    2322/две хиляди триста двадесет и 

два/ кв.м. 

 

47.10 

/четиридесе

т и седем 

лева и десет 

стотинки/лев

а. 

     

 

1504 1504 

01.09.

2010 

1504 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Орловска 

№ 148,  ПИ  

14218.509.1

74 по КК;  

УПИ І-9, 

кв.186 по 

плана на 

гр.Габрово - 

ІІІ етап, І 

част, 

одобрен с 

Решение № 

273/19.10.2

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.509.174/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и девет, точка, 

сто седемдесет и четири/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

застроен. 

Площ: 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

Стар идентификатор: квартал 186/сто 

осемдесет и шест/,  парцел 1/първи/. 

8 631.00 лв. 

/осем 

хиляди 

шестстотин 

тридесет и 

един лева/ ; 

     

1. В имота е построена ЖСК 

"Строител" 



006 г. 

1505 1505 

20.09.

2010 

1505 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул."Христо 

Смирненски

" № 35,  в  

УПИ  ІХ -  

за 

медицинско 

обслужване 

от кв. 86 по 

действащия 

план на   

гр.Габрово - 

ІІ етап,  І 

част, 

одобрен с 

Решение № 

103, 

Протокол 

№ 9 от 

19.06.2003 

г., на 

Общински 

съвет 

Габрово, 

представля

ващ ПИ 

14218.504.5

1 по КК на 

гр.Габрово. 

Самостоятелен обект /Аптека/  с 

идентификатор  

14218.504.51.2.2/четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин  и четири, 

точка, петдесет и едно, точка, две, точка, две/ 

по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Габрово, намиращ се  на 

първия етаж в сграда № 2/ Втора 

поликлиника/, конструкция монолитна, 

построена през 1975 / хиляда деветстотин 

седемдесет и пета/ год., разположена в 

поземлен имот с идентификатор 14218.504.51. 

Предназначение на обекта: За търговска 

дейност. 

Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

Застроена площ на обекта: 41.00/  четиридесет 

и един  / кв.м. 

Към обекта принадлежат: 1.72 % / едно  цяло и 

седемдесет и две стотни процента/ идеални 

части от общите части на сградата. 

 29 889.30 

лв. 

/двадесет и 

девет 

хиляди 

осемстотин 

осемдесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

Самостоятелният обект / 

Аптека/ е построен с 

отстъпено право на строеж 

върху поземлен имот 

14218.504.51 по  одобрената 

и влязла в сила кадастрална 

карта и кадастрални 

регистри на гр.Габрово, 

включен в активите на "ДКЦ  

1 - Габрово" ЕООД. 

1506 1506 

20.09.

2010 

1506 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

бул."Трети 

март" № 3,  

в  УПИ  І - 

поликлиник

а от кв. 5  

по 

действащия 

план на  кв. 

Дядо Дянко, 

гр.Габрово - 

50 част, 

Самостоятелен обект /Аптека/  с 

идентификатор  

14218.550.133.1.1/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и 

петдесет, точка, сто тридесет и три, точка, 

едно, точка, едно/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Габрово, 

намиращ се  на първия етаж в сграда № 1/ 

Първа поликлиника/, конструкция монолитна, 

построена през 1972 / хиляда деветстотин 

седемдесет и втора/ год., разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

14218.550.133. 

Предназначение на обекта: За здравни и 

 94 194.30 

лв. 

/деветдесет 

и четири 

хиляди сто 

деветдесет 

и четири 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

Самостоятелният обект / 

Аптека/ е построен с 

отстъпено право на строеж 

върху поземлен имот 

14218.550.133 по  

одобрената и влязла в сила 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Габрово, включен в 

активите на "ДКЦ  1 - 

Габрово" ЕООД. 



одобрен 

със 

Заповед № 

214 от 

14.04.1987, 

представля

ващ ПИ 

14218.550.1

33 по КК на 

гр.Габрово. 

социални услуги. 

Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

Застроена площ на обекта: 245.64 кв.м./ 

двеста четиридесет и пет  цяло и  нула 

шестдесет и четири кв.м./ 

Към обекта принадлежат: Склад в сутерена с 

площ  20.00 / двадесет/ кв.м. и 8.10% / осем 

цяло и десет стотни процента/ идеални части 

от общите части на сградата. 

Към обекта принадлежат: 1.72%/ едно цяло и 

седемдесет и две стотни процента/ идеални 

части от общите части на сградата. 

1507 1507 

20.09.

2010 

1507 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,   

местност 

Хаджийска 

усойна - 

Ме. 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.108.533/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, сто и осем, точка, 

петстотин тридесет и три/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен. 

Площ: 3004 /три хиляди и четири/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Ливада. 

Стар идентификатор: 210054 и 210055, 

квартал:0. 

 65.20 лв. 

/шестдесет и 

пет лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     

 

1508 1508 

08.12.

2010 

1508 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Смирненски

, 

м.Бамбовот

о 

Новообразуван имот № 4620038  по плана на 

новообразуваните имоти на местност 

"БАМБОВОТО", землище на гр. Габрово, код 

по ЕКАТТЕ 14218/ четиринадесет хиляди 

двеста и  осемдесет /, общ. Габрово, одобрен 

със  Заповед № 71 от 08.04.2010 г. на 

Областния управител на Област Габрово 

 

Площ - 441 /четиристотин  четиридесет и 

един/кв.м. 

Вид територия: Селска 

Начин на трайно ползване: Овощна градина 

 17.00  

/седемнадес

ет/ лева 

     

 

1509 1509 1509 Област 

Габрово, 

Новообразуван имот № 4620057  по плана на 

новообразуваните имоти на местност 

 17.30  

лв./седемна

     



08.12.

2010 

Община 

Габрово, 

землище 

Смирненски

, 

м.Бамбовот

о 

"БАМБОВОТО", землище на гр. Габрово, код 

по ЕКАТТЕ 14218/ четиринадесет хиляди 

двеста и  осемдесет /, общ. Габрово, одобрен 

със  Заповед № 71 от 08.04.2010 г. на 

Областния управител на Област Габрово 

 

Площ - 450  /четиристотин   и петдесет /кв.м. 

Вид територия: Селска 

Начин на трайно ползване: Овощна градина 

десет лева и 

тридесет 

стотинки/ 

 

1510 1510 

08.12.

2010 

1510 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Армените 

 Поземлен имот 34"а"/тридесет и четири "а"/ от 

кв. 5/ пети/ по плана на с.Армените, 

общ.Габрово, застроен 

 

Площ:  1470/хиляда четиристотин и 

седемдесет/ кв.м. 

  3351.60 лв./ 

три хиляди 

триста 

петдесет и 

един лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 Върху имота е построена 

сграда - ракиджийница, 

актувана с АОС № 

1363/23.05.2003 г. 

1511 1511 

19.01.

2011 

1511 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,   

местност 

ЦОНЕВЦИ - 

ГРАДИЩЕ. 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.117.533/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, сто и седемнадесет, 

точка, петстотин тридесет и три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен. 

Площ: 3603 /три хиляди  шестстотин и три/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Овощна градина. 

Стар идентификатор: 210054 и 210055, 

квартал:0. 

 768.00  / 

седемстотин 

шестдесет и 

осем/ лева . 

     

 

1512 1512 

31.01.

2011 

1512 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Македония 

№ 1,  УПИ 

VІ от кв. 111 

по плана на 

ЦГЧ - 

гр.Габрово, 

Самостоятелен обект  с идентификатор  

14218.515.145.8.29 / четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

петнадесет, точка, сто четиридесет и пет, 

точка, осем, точка двадесет и девет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, намиращ се  на първия етаж в 

сграда № 8, конструкция пакетоповдигани 

плочи, построена през  1976/хиляда 

деветстотин седемдесет и шеста/ год., 

разположена в поземлен имот с 

 34247.40 лв. 

/тридесет и 

четири 

хиляди 

двеста 

четиридесет 

и седем 

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

С договор № 

218-ОССД-

11 от 

26.05.2011 г. 

учредено 

безвъзмездн

о право на 

ползване на 

имота на 

Сдружение 

„Пациенти с 

    

Самостоятелният обект е 

построен с отстъпено право 

на строеж върху поземлен 

имот 14218.515.145 по 

одобрената и влязла в сила 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Габрово. 



одобрен 

със 

Заповед 

РД-02-14-

238/24.06.1

987 г., 

представля

ващ ПИ  

14218.515.1

45 по КК. 

идентификатор 14218.515.145.  

Предназначение на самостоятелния обект: За 

офис. 

Брой нива на обекта: 1 / едно/. 

Застроена площ на обекта: 72.00/седемдесет и 

два/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: 2.484% / две цяло и  

четиристотин осемдесет и четири процента/ 

идеални части от общите части на сградата. 

онкологични 

заболявания 

и приятели 

за срок до 

26.05.2016 г. 

1513 1513 

31.01.

2011 

1513 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Македония 

№ 1,  УПИ 

VІ от кв. 111 

по плана на 

ЦГЧ - 

гр.Габрово, 

одобрен 

със 

Заповед 

РД-02-14-

238/24.06.1

987 г., 

представля

ващ ПИ  

14218.515.1

45 по КК. 

Самостоятелен обект  с идентификатор  

14218.515.145.8.28  /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

петнадесет, точка, сто четиридесет и пет, 

точка, осем, точка двадесет и осем/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, намиращ се  на първия етаж в 

сграда № 8, конструкция пакетоповдигани 

плочи, построена през  1976/хиляда 

деветстотин седемдесет и шеста/ год., 

разположена в поземлен имот с 

идентификатор 14218.515.145.  

Предназначение на самостоятелния обект: За 

офис. 

Брой нива на обекта: 1 / едно/. 

Застроена площ на обекта: 103.00/сто и тир/ 

кв.м. 

Към обекта принадлежат: 3.554% / три цяло и  

петстотин петдесет и четири процента/ 

идеални части от общите части на сградата. 

 48992.80 лв. 

/четиридесе

т и осем 

хиляди 

деветстотин 

деветдесет 

и два лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

Самостоятелният обект е 

построен с отстъпено право 

на строеж върху поземлен 

имот 14218.515.145 по 

одобрената и влязла в сила 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Габрово. 

1514 1514 

31.01.

2011 

1514 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Гъбене, в 

УПИ І-111 

от кв. 15 по 

плана на с. 

Гъбене, 

одобрен 

със 

Заповед № 

553 от 

25.03.1964 

 1. Поземлен имот 325 / триста двадесет и пет/ 

от кв. 15/ петнадесети/ по плана на с. Гъбене, 

общ.Габрово, застроен 

Площ:  185 /сто  осемдесет и пет/ кв.м. 

 2. Масивна сграда, на един етаж, със 

застроена площ 102.00 / сто и два / кв.м., 

построена през 1975 год. 

  на земята: 

254.90 лв./ 

двеста 

петдесет и 

четири лева 

и 

деветдесет 

стотинки/; 

  на 

сградата: 

793.20 лв. / 

седемстотин 

деветдесет 

     

 



г. и три лева и 

двадесет 

стотинки/. 

1515 1515 

31.01.

2011 

1515 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Стоевци, 

в УПИ  ХІІІ-

140 от кв. 2 

по плана на 

с. Стоевци, 

одобрен 

със 

Заповед № 

2846 от 

16.09.1963 

г. 

 1. Масивна сграда / пристройка към сградата 

на кметството/, на един етаж, със застроена 

площ     80.00 / осемдесет / кв.м., построена 

през 1962 год. 

  1489.80 лв./ 

хиляда 

четиристоти

н осемдесет 

и девет лева 

и осемдесет 

стотинки/. 

С договор № 

243-ОССД-

11  от 

01.06.2011г. 

е учредено 

безвъзмездн

о  право на 

ползване на 

читалище 

”Отец 

Паисий-

1931”, 

с.Стоевци 

върху имота 

за срок от 10 

г. 

    

 Сградата е построена в УПИ 

ХІІІ-140 от кв. 2 по плана на 

с. Стоевци1 общ.Габрово, 

актуван с АОС № 

1677/04.05.2005 г. 

1516 1516 

01.02.

2011 

1516 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

с.Борики, 

УПИ І-160 

от кв. 14 по  

плана на с. 

Борики, 

одобрен 

със 

Заповед № 

802 от 

15.06.1981 

г. 

 Урегулиран поземлен имот І -160/ първи 

римско, тире, сто  и шестдесет/ от кв. 14  

/четиринадесети/  по плана на с. Борики, 

общ.Габрово, незастроен 

 

 Площ:  820.00 /осемстотин и двадесет/ кв.м. 

  1712.20 лв./  

хиляда 

седемстотин 

и  

дванадесет  

лева и 

двадесет 

стотинки/ 

     С ъгласно  Договор от 

01.10.1981 г. и  

Споразумение от 31.01.2006 

г. върху имота е  отстъпено 

право на строеж на Георги 

Метев  Метев за изграждане 

на вилна сграда. 

1517 1517 

04.02.

2011 

1517 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,   

местност 

ЦОНЕВЦИ - 

ГРАДИЩЕ. 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.117.559/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, сто и седемнадесет, 

точка, петстотин петдесет и девет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен. 

Площ: 1729 / хиляда  седемстотин двадесет и 

девет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Овощна градина. 

 368.50 лв.  / 

триста 

шестдесет и 

осем лева и 

петдесет 

стотинки . 

     

 



1518 1518 

07.02.

2011 

1518 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, гр. 

Габрово, 

местност 

"Узана", 

ЕКАТТЕ 

99032, 

идентифика

тор по КВС 

266012 

Поземлен  имот 14218.323.132/четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка,триста 

двадесет и три, точка, сто тридесет и две/, м." 

Узана", по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр Габрово, 

незастроен 

 

Площ     -      49165 /четиридесет и девет 

хиляди сто шестдесет и пет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Пасище 

757.10 

лв./седемсто

тин петдесет 

и седем 

лева и десет 

стотинки/ 

     

 

1519 1519 

21.02.

2011 

1519 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,   

местност 

ЦОНЕВЦИ - 

ГРАДИЩЕ. 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.117.533/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, сто и седемнадесет, 

точка, петстотин тридесет и три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен. 

Площ: 1874 / хиляда  осемстотин седемдесет и 

четири/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване: Овощна градина. 

 399.40 лв.  / 

триста 

деветдесет 

и девет лева 

и 

четиридесет 

стотинки . 

     

 

1520 1520 

19.01.

2011 

1520 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,   

местност  

ХАДЖИЙСК

А  УСОЙНА 

- МЕ. 

 Поземлен имот с идентификатор 

14218.859.6/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет,  точка, осемстотин петдесет и 

девет, точка, шест/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен. 

Площ: 9893 /девет хиляди  осемстотин  

деветдесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Земеделска 

Начин на трайно ползване:  За друг вид 

застрояване. 

Стар идентификатор: 210054 и 210055, 

квартал:0. 

 1405.80 лв.  

/ хиляда 

четиристоти

н и пет лева 

и осемдесет 

стотинки/ . 

 Продаден 

чрез публичен 

търг с явно 

наддаване  

 

 Договор за 

продажба № 

219-ОССД-11 

от 25.05.2011 

г. 

 

з-д № 1114/14.06.2011 г. 

 

1521 1521 1521 Област 

Габрово, 

Поземлен имот  с идентификатор  14218.713.1 

/ четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

  83877.10 

лв./осемдес

     



24.02.

2011 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Ясен,  

УПИ ІХ от 

кв. 17 по 

плана на  

гр.Габрово - 

71 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

214/14.04.1

987 г., 

представля

ващ ПИ  

14218.713.1 

по КК. 

точка, седемстотин и тринадесет, точка, едно/ 

по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Габрово, незастроен. 

Площ: 6396 / шест хиляди триста деветдесет и 

шест/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: За производство на 

строителни материали, конструкции,изделия. 

ет и три 

хиляди 

осемстотин 

седемдесет 

и седем 

лева и десет 

стотинки/ 

 

1522 1522 

24.02.

2011 

1522 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

Габрово, 

м." 

Киселчова 

могила" 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.90.6/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, деветдесет, точка, шест/, 

м." Киселчова могила", землище Габрово. 

Трайно предназначение на територията - 

Земеделска 

Начин на трайно ползване   -   Пасище; 

Категория на земята при неполивни условия   -    

Осма(   

Площ  -    2250/две хиляди двеста и  петдесет / 

кв.м. 

 

48.80  

лв./четириде

сет и осем 

лева и 

осемдесет 

стотинки/. 

     

 

1523 1523 

14.03.

2011 

1523 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Мандрат

а" 

Имот № 138004/сто тридесет и осем хиляди и 

четири/, м."Мандрата", землище с.Гръблевци  

с ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет хиляди 

деветстотин деветдесет и едно/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване: Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ: 16.211/шестнадесет декара двеста и 

единадесет кв.м./ дка. 

 

596.00 

/петстотин 

деветдесет 

и шест/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 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 

високостебленна 

растителност. 

1524 1524 

14.03.

1524 Област 

Габрово, 

Община 

Имот № 146004/сто четиридесет и шест 

хиляди и четири/, м."Петровото", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет 

 

73.40 

     

1. Върху имота има следните 



2011 Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Петровот

о" 

хиляди деветстотин деветдесет и едно/, общ. 

Габрово 

 

Начин на трайно ползване:  Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ: 2.184/два декара и сто осемдесет и 

четири кв.м./ дка. 

/седемдесет 

и три лева и 

четиридиесе

т стотинки/ 

лева. 

ограничения: 

11 Електропровод 20 kv. На 

10 м от двете страни до 

крайните проводници или на 

11 м от от оста на 

електропровода не могот да 

се строят сгради и 

съоръжения и засажда 

високостевленна 

растителност. 

1525 1525 

14.03.

2011 

1525 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Петровот

о" 

Имот № 146005/сто четиридесет и шест 

хиляди и пет/, м."Петровото", землище 

с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 17991/седемнадесет 

хиляди деветстотин деветдесет и едно/, общ. 

Габрово 

 

Начин на трайно ползване:  Пасище, мера; 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ: 1.404/един декар и четиристотин и 

четири кв.м./ дка. 

 

51.70 

/петдесет и 

един лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

1. Върху имота има следните 

ограничения: 

11 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. 

1526 1526 

14.03.

2011 

1526 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище 

с.Гръблевц

и, 

м."Илийчев

ото" 

Имот № 146018/сто четиридесет и шест 

хиляди и осемнадесет/, м."Илийчевото", 

землище с.Гръблевци  с ЕКАТТЕ 

17991/седемнадесет хиляди деветстотин 

деветдесет и едно/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване:  Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста  

Площ: 1.110/един декар и сто и десет кв.м./ 

дка. 

 

68.90 

/шестдесет и 

осем лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

лева. 

     

 

1527 1527 

14.03.

2011 

1527 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

бул."Трети 

март" № 27,  

в  УПИ  І -  

Самостоятелен обект с идентификатор  

14218.550.287.1.51/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и 

петдесет, точка, двеста осемдесет и седем, 

точка, едно, точка, петдесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, представляващ Апартамент № 

6 намиращ се  на първия етаж в сграда № 

 12 106.60 

лв. 

/дванадесет 

хиляди сто 

шест лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

 



комплексно 

жил.застро

яване от кв. 

23 по плана 

на 

гр.Габрово - 

74 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

214/14.04.1

987 г., 

представля

ващ ПИ 

14218.550.2

87 по КК на 

гр.Габрово. 

1/едно/, конструкция ППП, построена през 

1977 /хиляда деветстотин седемдесет и седма/ 

год. 

Предназначение на обекта: Жилище, 

апартамент. 

Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

Застроена площ на обекта: 59.77/петдесет и 

девет цяла и седемдесет и седем/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: 1.243 % /едно  цяло 

и двеста четиридесет и три хилядни процента/ 

идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж. 

1528 1528 

21.03.

2011 

1528 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. " Алекси 

Димов" № 

3, ПИ 

14218.510.6

35 по КК на 

гр.Габрово, 

включен в  

УПИ ХVІ-10 

от кв. 226  

по плана на  

гр.Габрово - 

ІІІ етап, І 

част, 

одобрен с 

Решение № 

273 от 

19.10.2006 

на 

Общински 

съвет 

Габрово. 

1. Поземлен  имот  с идентификатор  

14218.510.635 / четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин и десет, 

точка, шестстотин тридесет и пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, застроен. 

Площ:  105 / сто и пет / кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: ниско застрояване 

( до 10 м ). 

Стар идентификатор: 14218.510.124. 

2. Сграда с идентификатор 14218.510.635.1/ 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин и десет, точка, шесттотин 

тридесет и пет, точка, едно/,построена през 

1954 г. 

Застроена площ: 68 / шестдесет и осем/ кв-м. 

Брой етажи: 1 /един/ 

Предназначение: Жилищна сграда-

еднофамилна. 

  на земята: 

876.00 

/осемстотин 

седемдесет 

и шест/ 

лева;   

  на 

сградата: 

7051.90  лв. / 

седем 

хиляди  и 

петдесет и 

един лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 

1529 1529 

21.03.

2011 

1529 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

 1. 3/5  ( три/пети/) идеални части  от поземлен 

имот с идентификатор 

14218.505.522/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и пет, точка, 

петстотин  двадесет и две/ по кадастралната 

 На ПИ: 

3118.50 лв. 

/три хиляди 

сто н 

осемнадесет  

     

2/5 ид.части от имота, 

собственост на Марин 

Цанков Пенчев и Цанко 



ул. 

Възраждан

е, № 1;  ПИ  

14218.505.5

22 по КК на 

гр. Габрово; 

/ПИ  481 от 

кв. 165 по 

ПРЗ на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част/ 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

застроен, целият с площ 275 кв.м.. 

За 3/5 ид.части = 165 /сто  шестдесет и пет/ 

кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

Стар идентификатор: квартал 165/сто 

шестдесет и пет/, ПИ 481/четиристотин 

осемдесет и едно/. 

2. Реална част от двуетажна сграда със 

идентификатор 14218.505.522.1 / 

четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин и пет, точка, петстотен 

двадесет и две, точка, едно/, с разгъната 

застроена площ  95.40 кв.м. / деветдесет и пет 

цяло и 0.40 кв.м./, предназначение: жилищна 

сграда. 

лева и 

петдесет 

стотинки/ ;    

 На 

сградата: 

19724.10 лв./ 

деветнадесе

т  хиляди 

седемстотин 

двадесет  и 

четири лева 

и десет 

стотинки/ 

Пенчев Минчев са 

отчуждени  за изграждане на 

улица с о.т.966-960-957-950-

949-948-946-945, 

разположена между 

квартали 160,164 и 165 по 

влязъл в сила план за 

регулация и застрояване на 

гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част. 

Стойността на отчужденият 

имот в размер на 68076.00 

лв. е изплатена на  

собствениците с платежни 

нареждания/вносни бележки 

на 28.01.2011 г.  

1/5 ид.част от имота, 

собственост на Минка 

Николова Петрова е 

отчужден със Заповед № 

1952/07.10.1983 г. на ОбщНС 

- Габрово. Същият е 

изплатен и собственичката е 

обезщетена с жилище. 

1530 1530 

21.03.

2011 

1530 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Възраждан

е;  ПИ  

14218.505.5

29 по КК на 

гр. Габрово; 

/ПИ  493 от 

кв. 165 по 

ПРЗ на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част/ 

 1. Ппоземлен имот с идентификатор 

14218.505.529/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и пет, точка, 

петстотин  двадесет и девет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

незастроен. 

Площ: 322 /триста  двадесет и два/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: 

(до 10 м). 

Стар идентификатор: квартал 165/сто 

шестдесет и пет/, ПИ 493/четиристотин 

деветдесет и три/. 

 9027.30 лв. 

/девет 

хиляди и 

двадесет и 

седем  лева 

и тридесет 

стотинки/ 

     

Имотът е отчужден  за 

изграждане на улица с 

о.т.966-960-957-950-949-948-

946-945, разположена между 

квартали 160,164 и 165 по 

влязъл в сила план за 

регулация и застрояване на 

гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част. 

Стойността на отчужденият 

имот  е изплатена на  

собствениците с платежни 

нареждания/вносни бележки 

на  25.05.2010 г.,  27.01.2011 

г. и 28.01.2011 г. 

1531 1531 

21.03.

2011 

1531 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Съзаклятие

,  ПИ  

 1. Ппоземлен имот с идентификатор 

14218.505.541/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и пет, точка, 

петстотин  четиридесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен. 

 6616.30 лв. 

/шест  

хиляди 

шестстотин   

и  

шестнадесет   

лева и 

тридесет 

     

Имотът е отчужден  за 

изграждане на улица с 

о.т.966-960-957-950-949-948-

946-945, разположена между 

квартали 160,164 и 165 по 

влязъл в сила план за 



14218.505.5

41 по КК на 

гр. Габрово; 

/ПИ  505  от 

кв. 164 по 

ПРЗ на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част/ 

Площ: 236 /двеста  тридесет и шест/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди. 

Стар идентификатор: квартал 164/сто 

шестдесет и четири/, ПИ  505 /петстотин и пет/. 

стотинки/ регулация и застрояване на 

гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част. 

Стойността на отчужденият 

имот  е изплатена на  

собствениците с платежни 

нареждания/вносни бележки 

на  25.05.2010 г.  и 

28.01.2011 г. 

1532 1532 

21.03.

2011 

1532 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Съзаклятие

,  ПИ  

14218.505.5

42 по КК на 

гр. Габрово; 

/ПИ  506  от 

кв. 164 по 

ПРЗ на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, ІІІ 

част/ 

 1. Поземлен имот с идентификатор 

14218.505.542/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и пет, точка, 

петстотин  четиридесет и две/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Габрово, незастроен. 

Площ: 225 /двеста  двадесет и пет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Незастроен имот 

за жилищни нужди. 

Стар идентификатор: квартал 164/сто 

шестдесет и четири/, ПИ  506 /петстотин и 

шест/. 

 6307.90 лв. 

/шест  

хиляди 

триста и 

седем   лева 

и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

Имотът е отчужден  за 

изграждане на улица с 

о.т.966-960-957-950-949-948-

946-945, разположена между 

квартали 160,164 и 165 по 

влязъл в сила план за 

регулация и застрояване на 

гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част. 

Стойността на отчужденият 

имот  е изплатена на  

собствениците с платежни 

нареждания/вносни бележки 

на  25.05.2010 г. 

1533 1533 

24.03.

2011 

1533 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

бул."Столет

ов",  кв. 29 

по плана на 

гр.Габрово, 

91 - 92 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

215/14.04.1

987 г., 

представля

ващ ПИ 

14218.533.2

1 по КК на 

гр.Габрово, 

одобрена 

със заповед 

№ РД - 18 - 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.533.21/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  тридесет и три, 

точка, двадесет и едно/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, 

застроен. 

Площ: 5 389 /пет хиляди триста осемдесет и 

девет/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Средно 

застрояване 

 121252.50 

лв. /сто 

двадесет и 

една хиляди 

двеста 

петдесет и 

два лева и 

петдесет 

стотинки/ 

     

 



19/18.05.20

07 г на 

Изпълнител

ния 

директор на 

АГКК. 

1534 1534 

18.05.

2011 

1534 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул."Синкеви

ца",  УПИ ІІІ 

- гаражи от 

кв. 209 по  

плана на 

гр.Габрово - 

65 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

1613/15.09.

1984 г., 

представля

ващ ПИ 

14218.515.8

3 по КК на 

гр.Габрово, 

одобрена 

със заповед 

№ РД - 18 - 

64/26.10.20

07 г на 

Изпълнител

ния 

директор на 

АГКК. 

Поземлен имот с идентификатор 

14218.515.83/четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин  и петнадесет, 

точка, осемдесет и три/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, 

незастроен. 

Площ:  533  /петстотин тридесет и три/ кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Обществено 

селищен парк, градина. 

 5360.40 лв. 

/пет хиляди  

триста и  

шестдесет  

лева и 

четиридесет 

стотинки/ 

     

 

1535 1535 

26.05.

2011 

1535 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Брянска 

№ 58,  УПИ 

І от кв. 116 

по плана на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, І 

част, 

Самостоятелен обект с идентификатор  

14218.504.459.1.18  /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

четири, точка, четиристотин петдесет и девет, 

точка, едно, точка, осемнадесет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, намиращ се  на първия етаж в 

сграда № 1, конструкция пакето повдигани 

плочи, построена през  1985/хиляда 

деветстотин осемдесет и пета/ год., 

разположена в поземлен имот с 

 266 897.60 

лв. /двеста 

шестдесет и 

шест хиляди 

осемстотин 

деветдесет 

и седем 

лева и 

шестдесет 

стотинки/ 

     

Самостоятелният обект е 

построен с отстъпено право 

на строеж върху поземлен 

имот 14218.504.459 по 

одобрената и влязла в сила 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Габрово. 



одобрен с 

Решение № 

103, 

Протокол 9 

от 

19.06.2003 

г., 

представля

ващ ПИ 

14218.504.4

59 по 

кадастралн

ата карта и 

кадастралн

и регистри 

на 

гр.Габрово, 

одобрени 

със 

Заповед 

РД-18-

64/26.10200

7 г. на 

Изпълнитил

ен директор 

на АГКК. 

идентификатор 14218.504.459.  

Предназначение на самостоятелния обект: За 

търговска дейност. 

Брой нива на обекта: 2 /две/. 

Застроена площ на обекта:  

- ниво 1: 245.64/двеста четиридесет и пет и 

четири цело и шестдесет и четири/ кв.м. 

- ниво 2: 118.62/сто и осемнадесет цяло и 

шестдесет и два/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: 17.476% 

/седемнадесет цяло и четиристотин 

седемдесет и шест процента/ идеални части от 

общите части на сградата. 

1536 1536 

26.05.

2011 

1536 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Орехите,  

УПИ ХVІІ - 

общ.обслуж

ване от 

кв.55 по 

плана на 

кв.Лисец, 

гр.Габрово - 

80 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

214/14.04.1

987 г., 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.526.208  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и 

шест, точка, двеста и  осем/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово 

Площ: 933/деветстотин тридесет и три /кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване/до 10 м/ 

2. Сграда с идентификатор  14218.526.208.1  

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин двадесет и шест, точка, 

двеста и  осем, точка, едно/,  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, 

построена през  1984/хиляда деветстотин и 

осемдесет и четвърта/ год.  

Застроена площ:  177 /сто седемдесет и 

седем/ кв.м. 

1. Земя - 8 

434.30 лв. 

/осем 

хиляди 

четиристоти

н тридисет и 

четири лева 

и тридесет  

стотинки/ 

2. Сграда 30 

990.80 лв. 

/тридесет 

хиляди 

деветстотин 

и 

деветдесет 

лева и 

осемдесет 

стотинки/ 

     

 



Брой етажи: 1/един/ 

1537 1537 

26.05.

2011 

1537 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Георги 

Кирков № 

14,  УПИ VІІ 

- 87 от кв.92 

по плана на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, І 

част, 

одобрен с 

Решение № 

103, 

Протокол 9 

от 

19.06.2003 

г. на 

Общински 

съвет 

Габрово 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.504.98  /четиринадесет хиляди двеста и 

осемнадесет, точка, петстотин и четири, точка, 

деветдесет и  осем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Габрово 

Площ: 299/двеста деветдесет и девет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване/до 10 м/ 

2. Сграда с идентификатор  14218.504.98.1  

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, 

точка, петстотин и четири, точка, деветдесет и  

осем, точка, едно/,  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Габрово, 

построена през  1930/хиляда деветстотин и 

тридесета/ год.  

Застроена площ: 61/шестдесет и един/ кв.м. 

Брой етажи: 2/два/ 

Предназначение: Жилищна сграда - 

еднофамилна 

1. Земя - 7 

534.80 лв. 

/седем 

хиляди 

петстотин 

тридисет и 

четири лева 

и осемдесет  

стотинки/ 

2. Жилище 

25 223.70 лв. 

/двадесет и 

пет хиляди 

двеста 

двадесет и 

три лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1538 1538 

26.05.

2011 

1538 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Осми 

март № 3,  

УПИ VІ - 

2049 от 

кв.18 по 

плана на 

гр.Габрово, 

кв.Тлъчниц

и - VІ част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

1296 от 

15.12.1997 

г. 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.508.185  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин и осем, точка, 

сто осемдесет и  пет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Габрово 

Площ: 532/петстотин тридесет и два/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване/до 10 м/ 

8 405.60 лв. 

/осем 

хиляди 

четиристоти

н и пет лева 

и шестдесет  

стотинки/ 

     

 



1539 1539 

26.05.

2011 

1539 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. 

Плодороди

е № 3,  УПИ 

ІІ - 2077 от 

кв.38 по 

плана на 

гр.Габрово, 

кв.Тлъчниц

и - V част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

1296 от 

15.12.1997 

г. 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.508.622  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин и осем, точка, 

шестстнотин двадесет и две/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово 

Площ: 1322/хиляда триста двадесет и 

два/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване/до 10 м/ 

18 590.00 лв. 

/осемнадесе

т хиляди 

петстотин и 

деветдесет 

лева/ 

     

 

1540 1540 

26.05.

2011 

1540 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Мир,  

УПИ ІІ от 

кв.29 по 

плана на 

гр.Габрово, 

кв.Тлъчниц

и - V част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

1296 от 

15.12.1997 

г. 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.508.453  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин и осем, точка, 

четиристнотин петдесет и три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово 

Площ: 1056/хиляда петдесет и шест/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс 

14 849.50 лв. 

/четиринаде

сет хиляди 

осемстотин 

четиридесет 

и девет лева 

и петдесет 

стотинки/ 

     

 

1541 1541 

26.05.

2011 

1541 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Мир,  

УПИ V от 

кв.29 по 

плана на 

гр.Габрово, 

кв.Тлъчниц

и - V част, 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.508.457  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин и осем, точка, 

четиристнотин петдесет и седем/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово 

Площ: 1355/хиляда триста петдесет и пет/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

19 054.00 лв. 

/деветнадес

ет хиляди 

петдесет и 

четири лева/ 

     

 



одобрен 

със 

Заповед № 

1296 от 

15.12.1997 

г. 

/до 10 м./ 

1542 1542 

26.05.

2011 

1542 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Камчия 

№ 3,  УПИ 

ІV - 6766 от 

кв.75 по 

плана на 

гр.Габрово - 

83 част, 

одобрен 

със 

Заповед № 

214 от 

14.04.1987 

г. 

1. Поземлен имот с идентификатор  

14218.526.165  /четиринадесет хиляди двеста 

и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и 

шест, точка, сто шестдесет и пет/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово 

Площ: 687/шестстотин осемдесет и 

седем/кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 

/до 10 м./ 

9  660.60 лв. 

/дев хиляди 

сто 

шестдесет и 

шест лева и 

шесдесет 

стотинки/ 

     

 

1543 1543 

27.05.

2011 

1543 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул."Морава" 

№ 6,  в  

УПИ  І -  

комплексно 

жил.застро

яване от кв. 

3 по плана 

на 

гр.Габрово - 

І етап, ІІ 

част, 

одобрен 

със 

Заповед 

236/28.03.2

001 г. на 

Общински 

съвет 

Габрово, 

представля

ващ ПИ 

Самостоятелен обект с идентификатор  

14218.501.359.2.17/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и 

едно, точка, триста петдесет и девет, точка, 

две, точка, седемнадесет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, 

представляващ Апартамент № 

17/седемнадесет/ намиращ се  на шести етаж 

в сграда № 2/две/, конструкция ЕП, построена 

през 1989 /хиляда деветстотин осемдесет и 

девета/ год. 

Предназначение на обекта: Жилище, 

апартамент. 

Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

Застроена площ на обекта: 43.40/четиридесет 

и три цяло и четидесет/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: Избено помещение 

№ 17 /седемнадесет с площ 3.15/три цяло и 

петнадесет стотни/ кв.м. и 0.819 % /осемстотин 

и деветнадест хилядни процента/ идеални 

части от общите части на сградата и правото 

на строеж. 

8 702.90 лв. 

/осем 

хиляди 

седемстотин 

и два лева и 

деветдесет 

стотинки/ 

     

 



14218.501.3

59 по КК на 

гр.Габрово. 

1544 1544 

27.05.

2011 

1544 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул."Видима" 

№ 1,  в  

УПИ  І от 

кв.62 по 

плана на 

гр.Габрово - 

І етап, 

одобрен 

със 

Заповед 

236/28.03.2

001 г. на 

Общински 

съвет 

Габрово, 

представля

ващ ПИ 

14218.501.5

71 по КК на 

гр.Габрово, 

одобрена 

със 

Заповед 

РД-18-

64/26.10.20

07 г. на 

Изпълнител

ен директор 

на АГКК.. 

Самостоятелен обект с идентификатор  

14218.501.571.7.5/четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин  и 

едно, точка, петстотин седемдесет и едно, 

точка, седем, точка, пет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, 

представляващ Апартамент № 5/пет/ намиращ 

се  на втории етаж в сграда № 7/седем/, 

конструкция ЕП, построена през 1978 /хиляда 

деветстотин седемдесет и осма/ год. 

Предназначение на обекта: Жилище, 

апартамент. 

Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

Застроена площ на обекта: 63.36/шестдесет и 

три цяло и тридесет и шест/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: Избено помещение 

№ 22 /двадесет и две/ по архитектурен проект, 

с площ 3.30/три цяло и тридесет стотни/ кв.м. и 

1.095 % /едно цяло и деветдест хилядни 

процента/ идеални части от общите части на 

сградата и правото на строеж. 

17 188.70 лв. 

/седемнадес

ет хиляди 

сто 

осемдесет и 

осем лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1545 1545 

27.05.

2011 

1545 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

гр.Габрово,  

ул. Брянска 

№ 58,  УПИ 

І от кв. 116 

по плана на 

гр.Габрово - 

ІІ етап, І 

част, 

одобрен с 

Самостоятелен обект с идентификатор  

14218.504.459.1.121 /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и 

четири, точка, четиристотин петдесет и девет, 

точка, едно, точка, двадесет и едно/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Габрово, намиращ се  в сграда № 1, 

конструкция пакето повдигани плочи, 

построена през  1985/хиляда деветстотин 

осемдесет и пета/ год., разположена в 

поземлен имот с идентификатор 

14218.504.459.  

 61 129.80 

лв. 

/шестдесет и 

една хиляди 

сто двадесет 

и девет лева 

и осемдесет 

стотинки/ 

     

Самостоятелният обект е 

построен с отстъпено право 

на строеж върху поземлен 

имот 14218.504.459 по 

одобрената и влязла в сила 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри на 

гр.Габрово. 



Решение № 

103, 

Протокол 9 

от 

19.06.2003 

г., 

представля

ващ ПИ 

14218.504.4

59 по 

кадастралн

ата карта и 

кадастралн

и регистри 

на 

гр.Габрово, 

одобрени 

със 

Заповед 

РД-18-

64/26.10200

7 г. на 

Изпълнитил

ен директор 

на АГКК. 

Предназначение на самостоятелния обект: За 

офис. 

Брой нива на обекта: 1/едно/. 

Застроена площ на обекта: 137.00/сто 

тридесет и седем/ кв.м. 

Към обекта принадлежат: 6.561% /шест цяло и 

петстотин шестдесет и един процента/ 

идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж. 

1546 1546 

27.05.

2011 

1546 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност " 

Мъгловото 

Пашака-Пр" 

Имот № 012001/дванадесет хиляди   и  едно /, 

местност"МЪГЛОВОТО ПАШАКА-ПР", 

землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 22959 /двадесет 

и две хиляди деветстотин петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Овощна градина 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 4.340 дка/четири декара   триста и 

четиридесет кв. м./ 

 820.30  

лв./осемстот

ин  и 

двадесет 

лева и 

тридесет 

стотинки/ 

     

Върху имота има следните 

ограничения: 

81 Трайните насаждения да 

се опазват и стопанисват в 

съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на 

амортизационния срок. 

1547 1547 

27.05.

2011 

1547 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Козирог, 

м."Друма - 

до 

Спанците" 

Имот № 083002/осемдесет и три хиляди и две/, 

м."ДРУМА - ДО СПАНЦИТЕ", землище с. 

Козирог  с ЕКАТТЕ 37722/ тридесет и седем 

хиляди седемстотин двадесет и две/, общ. 

Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -  Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

 

82.10 

/осемдесет и 

два лева и 

десет 

стотинки/. 

     

 



Пета  

Площ     -     1.184/един декар и сто осемдесет 

и четири кв.м./  дка. 

1548 1548 

27.05.

2011 

1548 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово,зе

млише 

с.Козирог, 

м."Лозето" 

Имот № 063070/шестесет и три хиляди и 

седемдесет/, м."ЛОЗЕТО", землище с. Козирог  

с ЕКАТТЕ 37722/ тридесет и седем хиляди 

седемстотин двадесет и две/, общ. Габрово 

 

Начин на трайно ползване   -  Ливада; 

Категория на земята при неполивни условия   -   

Пета  

Площ     -     1.910 дка/един декар и 

деветстотин  и десет кв.м./ 

 

132.40 / сто 

тридесет и 

два лева и 

четиридесет 

стотинки/. 

     

 

1549 1549 

27.05.

2011 

1549 Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Чифлика 

Дупките" 

Имот № 013008/тринадесет хиляди   и  осем /, 

местност"ЧИФЛИКА ДУПКИТЕ, землище  с. 

Донино с ЕКАТТЕ 22959 /двадесет и две 

хиляди деветстотин петдесет и девет/ 

 

Начин на трайно ползване -  Изостав.ливада 

Категория на земята при неполивни условия: 

Пета 

Площ - 11.791 дка/единадесет декара  и 

седемстотин  деветдесет и един кв. м./ 

  817.10 

лв./осемстот

ин  и 

седемнадес

ет лева и 

десет 

стотинки/ 

     

 

1550 1550 

27.05.

2011 

1550 Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Чифлика 

Дупките" 

Имот № 013021, местност"ЧИФЛИКА 

ДУПКИТЕ, землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 

22959  

Начин на трайно ползване -  Изоставена нива 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета 

Площ - 9.918 дка 

  93.70 

лв./деветдес

ет и три 

лева и 

седемдесет 

стотинки/ 

     

 

1551 1551 

27.05.

2011 

1551 Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Имот № 019068, местност "РАВНИЩЕ 

МОГИЛКАТА КР", землище  с. Донино с 

ЕКАТТЕ 22959  

Начин на трайно ползване -  Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

  29.20 лв      

 



Равнище 

Могилката 

Кр." 

Шеста 

Площ - 0.313 дка 

1552 1552 

27.05.

2011 

1552  Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Чукара под 

ст. двор". 

Имот № 023051 , местност "ЧУКАРА ПОД СТ. 

ДВОР", землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 22959  

Начин на трайно ползване -  Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 44.916 дка 

 4547.70 лв      

 

1553 1553 

27.05.

2011 

1553  Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Репете ". 

Имот № 024007 , местност " РЕПЕТЕ", 

землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 22959  

Начин на трайно ползване -  Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 95.660 дка 

 17577.50 лв      

Имотът е образуван от имот 

№ 024005. 

1554 1554 

27.05.

2011 

1554 , Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Прой. Кръст  

Попското". 

Имот № 026029, местност "ПРОЙ.КРЪСТ 

ПОПСКОТО", землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 

22959  

Начин на трайно ползване -  Изоставена нива. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Десета 

Площ - 2.140 дка 

  22.80 лв      

 

1555 1555 

27.05.

2011 

1555 Област 

Габрово, 

Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

местност "  

Генева  

пропаст". 

Имот № 027008 , местност " ГЕНЕВА 

ПРОПАСТ", землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 

22959  

Начин на трайно ползване -  Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 63.123 дка 

 10670.90 лв      

 

1556 1556 

27.05.

2011 

1556 Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино, с  

ЕКАТТЕ 

22959,  

Имот № 032052, местност " БЛАТОТО 

ОТСРЕЩА", землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 

22959  

Начин на трайно ползване -  Изоставена нива. 

 663.70 лв      

 



местност " 

Блатото 

отсреща". 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 7.125 дка 

1557 1557 

27.05.

2011 

1557 Община 

Габрово, 

землище с. 

Донино,   

местност " 

Под зареда  

рачинове" 

Имот № 039067, местност " ПОД ЗАРЕДА 

РАЧИНОВЕ", землище  с. Донино с ЕКАТТЕ 

22959  

Начин на трайно ползване -  Храсти. 

Категория на земята при неполивни условия: 

Шеста 

Площ - 37.816 дка 

 663.70 лв      

 

1558 1558 

27.09.

2011 

1558 с. Армените   Имот № 037038 , м."Парней", землище с. 
Армените  с ЕКАТТЕ 00638   , общ. Габрово 
Начин на трайно ползване   -   Нива; 
Категория на земята при неполивни условия   -   
Пета  
Площ  -  0.985   дка.  

101.40 
 

     

1559 1559 

27.09.

2011 

1559 гр. Габрово 

кв.Чехлевц

и 

Поземлен имот с идентификатор 14218.249.52 
по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Габрово. 
Площ: 797 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Територия, заета от води и водни обекти. 
Начин на трайно ползване: За извор на прясна 

вода 

24.70     В имота се намира 
резервоар /2 бр.стоманени 
цистерни/, предназначен за 
водоснабдяване на 
кв.Чехлевци. 
 

1560 1560 

27.09.

2011 

1560 гр. Габрово 

кв. 
Трендафил 
1 ул. 
Лазурна 
 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.501.1073 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 15766 кв.м. 
Трайно предназначение: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Спортно игрище 

315 714.10     Върху имота попада сграда 

14218.501.1073.3, със 

застроена площ 78 кв.м., 

брой етажи 1, 

предназначение: сграда за 

енергопроизводство, 

актувана с АДС № 7479 от 

1.08.1994 г. 

1561 1561 

27.09.

2011 

1561 гр. Габрово 

кв. Борово-

Велчевци 

ул. Мирни 

дни 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.514.448 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 1418 кв.м. 
Трайно предназначение: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплек 

19 939.90      

1562 1562 

08.12.

2011 

1562 гр. Габрово 

м.Войновск

а спирка 

Поземлен имот с идентификатор 14218.29.36 
по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Габрово. 
Площ:  14 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 

0.80      



Начин на трайно ползване: Пасище 

1563 1563 

08.12.

2011 

1563 гр. Габрово 

м.Русевци 

 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.124.527 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ:  537 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване:  Ливада 

47.80      

1564 1564 

08.12.

2011 

1564 гр. Габрово 

м.Русевци 

 

Поземлен имот с идентификатор 14218.17.59  
по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Габрово. 
Площ:  7840  кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване:  Ливада 

571.50      

1565 1565 

08.12.

2011 

1565 гр. Габрово 

м.Русевци 

 

Поземлен имот с идентификатор 14218.418.1 
по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Габрово. 
Площ:  11085  кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване:  Неизползваема 

нива(угар,орница) 

1 575.20      

1566 1566 

09.12.

2011 

1566 гр. Габрово 

кв. Голо 

бърдо 

ул.Житарск

а 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.501.761 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ:  354  кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Ливада 

31.50     За имота е съставен нов 

АОС № 1587/13.03.2012 г. 

1567 1567 

09.12.

2011 

1567 гр. Габрово 

кв. Голо 

бърдо 

ул.Житарск

а 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.501.760 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 360 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване:  Друг вид ливада 

32.10     За имота е съставен нов 

АОС № 1587/13.03.2012 г. 

1568 1568 

09.12.

2011 

 

1568 гр. Габрово  
 кв. Голо 
бърдо Ул. 
Зелена 
ливада 
 

Поземлен имот  с идентификатор 
14218.501.762 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 288 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Ливада 

25.70     За имота е съставен нов 

АОС № 1587/13.03.2012 г. 

1569 1569 

09.12.

2011 

1569 гр.Габрово 
 кв. Голо 
бърдо Ул. 
Зелена 
ливада 
 

Поземлен имот с идентификатор 14218.33.512 
по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Габрово. 
Площ:  150 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. 

15.30 
 

    За имота е съставен нов 

АОС № 1587/13.03.2012 г. 



Начин на трайно ползване: Ливада 

1570 1570 

09.12.

2011 

1570 гр. Габрово  
 ул.Ясен 
 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.550.316 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 3018 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване:  За друг обществен 

обект, комплекс 

42 439.10 
 

     

1571 1571 

09.12.

2011 

1571 гр. Габрово 
 ул. 

Славянска 

Поземлен имот с идентификатор 
14218.550.321 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово. 
Площ: 2084 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване:  За друг обществен 

обект, комплекс. 

29 305.20      

1572 1572 

21.12.

2011 

1572 с. Орловци 1. Урегулиран поземлен имот ХІІ-54 от кв. 2 по 

действащия план на с. Орловци, общ.Габрово, 

застроен. Площ: 880 кв.м. 

2. Масивна сграда, построена през 1909 г., 
състояща се от: 
    - етаж, със застроена площ 170.00 кв.м. 

- сутерен, със застроена площ 60.00 кв.м 

5 569.10 
 

     

1573 1573 

21.12.

2011 

1573 с. Орловци 1. Урегулиран поземлен имот VІІІ- озеленяване 

от кв. 2  по действащия план на с. Орловци, 

общ.Габрово. 

    Площ: 340 кв.м 

709.90 

 

    В имота се намира паметник 

на бивши жители на село 

Орловци, загинали през 

първата фаза на 

Отечествената война и по-

късни периоди 

           

1574 1574 

23.12.

2011 

1574 гр. 

ГАБРОВО 

 кв. 

Недевци 

ул. 

Осениковец 

№ 7 

Поземлен имот  с идентификатор 

14218.528.183 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, 

застроен. 

Площ: 518 кв.м. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

5 853.40 

 

    С Договор от 24.03.1964 г. е 

отстъпено право на строеж 

на Стефан Стефанов 

Апостолов и върху имота е 

построена жилищна сграда 

 

 

1575 1575 

21.01.

2012 

1575 община 

Габрово,  С. 

КМЕТОВЦИ 

Земеделска земя -Имот № 123004, м.Високата 
кория" в землището на с.Кметовци, ЕКАТТЕ - 
37352 
Площ - 1 562 кв.м. 
Начин на трайно ползване - Нива  

176.00      



1576 1576 

26.01.

2012 

1576 гр. 
ГАБРОВО 
 Ул. 
Станционна 
 

Поземлен имот 14218.504.436 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри 

на гр.Габрово, с площ 2538 кв.м., застроен, 

попадащ в  УПИ V  - жилищно строителство и 

абонатна станция  от кв 114 по плана на 

гр.Габрово - ІІ етап, І част 

79974      

1577 1577 

26.01.

2012 

1577 гр. 
ГАБРОВО 
 ул. Антим 
Първи 
 

Поземлен имотс - 14218.504.77  по 

кадастралната карта и кадастрални регистри 

на гр.Габрово, с площ 3798 кв.м., застроен, 

представляващ УПИ І - жилищно строителство 

от кв 90  по плана на гр.Габрово - ІІ етап, І част 

119637 
 

     

1578 1578 

26.01.

2012 

1578 Гр.Габрово Поземлен имот 14218.174.166  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Габрово. 
Площ: 271 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване:  За друго 

производство на продукти от нефт, въглища, 

газ, шисти 

2 511.10 
 

     

1579 1579 

31.01.

2012 

1579 гр. 
ГАБРОВО 
 кв.  
Бичкиня ул. 
Водолей № 
2 
 

Поземлен имот 14218.534.137 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Габрово, застроен. 
Площ: 797 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана 

12 592.60 
 

    С Договор от 12.10.1965 г. е 

отстъпено право на строеж 

на Любен Георгиев Николов 

и върху имота е построена 

жилищна сграда 

1580 1580 

31.01.

2012 

1580 гр. ГАБРОВО 
 кв. Недевци 
ул. Узана № 3 
 

Поземлен имот  14218.528.240 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово, застроен. 
Площ: 564 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м) 

6 373.20     Върху имота е построена жилищна 

сграда с отстъпено право на 

строеж 

1581 1581 

31.01.

2012 

1581 гр. ГАБРОВО 
 кв.  Бичкиня 
ул. Илевска № 
1 
 

Поземлен имот 14218.534.140 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово, застроен. 
Площ: 894 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м) 

14 125.20 
 

    С Договор от 12.10.1965 г. е 

отстъпено право на строеж на Иван 

Господинов Павлов и върху имота 

е построена жилищна сграда 

1582 1582 

31.01.

2012 

1582 гр. ГАБРОВО 
 м. Шенини 
 

Поземлен имот 14218.35.284 местност "Шенини" в 
землището на гр. Габрово, незастроен. 
Площ - 434  кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване : Овощна градина 

8.80      

1583 1583 

15.02.

2012 

1583 гр. ГАБРОВО 
 Ул. 
Станционна 
№ 9 
 

Самостоятелен обект / Гараж 2, етаж -1/ с 
идентификатор 14218.504.429.5.2 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, намиращ 
се в сграда № 5 Предназначение на самостоятелния 
обект: Гараж в сграда. 
Застроена площ на обекта: 763.00  кв.м. 

234 417.80      



Година на построяване: 1966 год 

1584 1584 

15.02.

2012 

1584 гр. ГАБРОВО 
 Ул. 
Станционна 
№ 9 
 

Поземлен имот с 14218.504.429 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Габрово, застроен. 
Площ: 2434 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Средно застрояване - от 10 

до 15 м 

76671 
 

     

1585 1585 

15.02.

2012 

1585 гр. ГАБРОВО 
 Ул. Орловска 
 

Поземлен имот 4218.502.508 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово, незастроен. 
Площ: 1090 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: За складова база 

9 422.50 
 

     

1586 1586 

12.03.

2012 

1586 гр. ГАБРОВО 
 кв. Дядо 
Дянко ул. 
Радост № 6 
 

Поземлен имот 14218.517.267 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово, застроен. 
Площ: 473 кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м) 

7 473.40 
 

    Върху имота е построена жилищна 

сграда с отстъпено право на 

строеж 

1587 1587 

13.03.

2012 

1587 гр. ГАБРОВО 
 кв. Голо 
бърдо 
 

Поземлен имот 14218.501.1079 по кадастралната карта и 
кадастралните ретистри на гр. Габрово, незастроен. 
Площ: 1152  кв.м. 
Трайно предназначение на територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Ливада 

117.80 
 

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 


