
РЕШЕНИЕ № 193 
26.08.2021 год. 

 
Дарение на имот – частна общинска собственост (поземлен имот 14218.501.555 по КК 

и КР на гр. Габрово) на „Великотърновска епархия“ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 
46, ал. 1, т. 8 и чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:  
 

1. Да се дари на „ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ“, с ЕИК 104042503, със 
седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. “Иван Вазов“ № 25, 
представлявано от НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ Поземлен имот – частна общинска собственост, с 
идентификатор 14218.501.555 (едно четири две едно осем точка пет нула едно точка 
пет пет пет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с адрес гр. 
Габрово, бул. Могильов, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и 
начин на трайно ползване – за култова, религиозна сграда, комплекс, съответстващ на 
урегулиран поземлен имот III – църква от кв. 54 (петдесет и четири) по плана на гр. 
Габрово – I етап, V част, с площ 2 947 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и 
седем кв.м.), при граници по КК: ПИ 14218.501.657, ПИ 14218.501.1143 и ПИ 
14218.501.870, актуван с акт за частна общинска собственост № 2590/25.06.2021 г., 
вписан в Служба по вписванията град Габрово с вх. рег. № 1670 
(дв.вх.1658)/29.06.2021 г., Акт № 50, том VI, дело 569, имотна партида 11 316.   

Пазарната цена на имота, определена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 
обществените поръчки през месец август 2021 г., е 92 670 лв.(деветдесет и две хиляди 
шестстотин и седемдесет лева). 

Данъчната оценка на поземления имот е 53 046.00 лв. (петдесет и три хиляди 
четиридeсeт и шест лева). 

2. В договора зa дарение да се включи клауза, с която да се регламентира 
ползването на паркингите, което да бъде общодостъпно и безвъзмездно, като този с 
подход през поземления имот (вътрешния), се ползва с предимство от посетителите и 
служителите на църквата. 
 3 Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: Скица и АОС №2590/25.06.2021 г.                          
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


