
РЕШЕНИЕ № 143 
24.06.2021 год. 

 
Продажба на имот – частна общинска собственост  

(Поземлен имот и сграда с адрес: ул. Студентска № 45, гр. Габрово) 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 

и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ:  

 
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 2577/27.04.2021 г., представляващ 
поземлен имот с идентификатор 14218.514.517 (едно четири две едно осем точка пет 
едно четири точка пет едно седем) по кадастралната карта и кадастрални регистри на 
гр. Габрово, находящ се на ул. Студентска № 45, гр. Габрово, с площ: 890 (осемстотин 
и деветдесет) кв. м., съответстващ на УПИ II - 517 отреден за ниско застрояване (до 
10 м.), от кв. 54 по плана на гр. Габрово, Борово - Велчевци, I част, одобрен с Решение 
№ 83 от 08.04.2015 г. на Общински съвет Габрово, при граници по КК: имоти 
14218.514.518; 14218.514.514; 14218.514.516, заедно с построената в него едноетажна 
жилищна сграда с идентификатор - 14218.514.517.1 (едно четири две едно осем точка 
пет едно четири точка пет едно седем точка едно) със застроена площ: 78 (седемдесет 
и осем) кв. м. и прилежащ сутерен, при начaлна тръжна цена в размер на 33 490.00 
(тридесет и три хиляди четиристотин и деветдесет) лева, в това число 20 090.00 лв. за 
сграда, т. е. 257.56 лв. за кв. м., и 13 400.00 лв. за земя, т.е 15.06 лв. за кв. м. без ДДС. 

Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача. 
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила 
заповедта на кмета за определяне на купувач.  
 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: АОС № 2577/27.04.2021 г. и Скици. 

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 

 


