
РЕШЕНИЕ  № 40 
03.12.2015 год. 

 
Прекратяване съсобствеността върху УПИ II-669, 649 от кв. 68 по ПУП на Северна 

зона, гр. Габрово-ІІ, като Община Габрово, закупи частен поземлен имот с 
идентификатор 14218.503.649 по КККР на гр. Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 61, ал. 

1, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:  
 

 1. Да се прекрати съсобствеността върху УПИ II-669, 649 за производствена и 
складова дейност от кв. 68 по действащия ПУП на Северна зона, гр. Габрово-ІІ, 
незастроен, като Община Габрово, представлявана от кмета Таня Христова, закупи 
частния поземлен имот с идентификатор 14218.503.649 /едно четири две едно осем 
точка пет нула три точка шест четири девет/ по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на гр. Габрово, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, 
складов обект, включен в УПИ II-669, 649 за производствена и складова дейност от 
кв. 68 по действащия ПУП на Северна зона, гр. Габрово-ІІ, незастроен, с площ от 261 
/двеста шестдесет и един/ кв.м., при граници по КК: имоти 14218.503.669, 
14218.503.302, собственост на наследници на Иван Рачев Генев, съгласно Решение № 
212/02.04.2001 г. по гр.д. № 1518/2000 г. на ГРС, вписано вх. рег. № 2185/01.07.2008 
г., акт № 298, том ІІ, рег. № 3598, дело № 271/28.06.2013 г. на СВ-Габрово при АВ, 
при пазарна цена 5 950.80 лв. /пет хиляди деветстотин и петдесет лева и осемдесет 
стотинки/, без ДДС. 

 Цената да се изплати еднократно.  
 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение.  

 
Приложение: 1. Решение № 212/02.04.2001 г. по гр.д. № 1518/2000 г. на ГРС, вписано  
        вх. рег. № 2185/01.07.2008 г., акт № 298, том ІІ, рег. № 3598, дело №  
        271/28.06.2013 г. на СВ-Габрово при АВ  

   2. Скица № 15-498082/17.11.2015 г. на Н-к СГКК-Габрово за ПИ  
       14218.503.649 по КККР 
   3. АОС № 2268 от 11.11.2015 г., 
    4. Скица № 15-462222/23.10.2015 г. на Н-к СГКК-Габрово за ПИ  
                 14218.503.669 по КККР 
    5. Скица № 828/19.11.2015 г. на Община Габрово за УПИ II-669, 649 от  
                 кв. 68 по ПУП на Северна зона, гр. Габрово-ІІ 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
  


