
РЕШЕНИЕ № 63 
25.03.2021 год. 

 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ТП „Шахтата“, 

ул. Цанко Дюстабанов № 24, гр. Габрово) 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 

1, т. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, във връзка с § 4, 
ал.1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 
Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
1. Да се продаде на „Електроразпределение север“ АД, гр. Варна, имот – частна 

общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 
2497/23.04.2020 г., вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. 
Габрово: вх.рег. № 804(811)/29.04.2020 г., Акт № 73, том ІІІ, имотна партида 5861, 
представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.582.1.4 (едно четири 
две едно осем точка пет едно нула точка пет осем две точка едно точка четири) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, намиращ се на първия 
етаж в сграда, находяща се на ул. Цанко Дюстабанов № 24, гр. Габрово, с разгъната 
застроена площ 103.00 кв.м. (сто и три кв.м.), на две нива съответно с площ 48.00 
кв.м. (четиридесет и осем кв.м.) и 55.00 кв.м. (петдесет и пет кв.м.), предназначение: 
Инфраструктурен обект в сграда (Трафопост), съседни самостоятелни обекти в 
сградата: Ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма; над обекта – 
14218.501.582.1.6; Ниво 2: на същия етаж 14218.501.582.1.6, под обекта – няма; над 
обекта – 14218.501.582.1.2, заедно със съответните идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж върху УПИ II – администрация, търговия и жилищно 
строителство от кв.296 по плана на гр. Габрово, III етап, на цена 65 910.00 лв. 
(шестдесет и пет хиляди деветстотин и десет лева), в т.ч. 50 357.00 лева за сградата и 
15 553.00 лева за правото на строеж. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

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: Схема и АОС за имота.  
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


