
РЕШЕНИЕ № 182 
25.08.2016 год. 

 
Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 14218.503.680, гр. Габрово-

Северна зона/ 
 
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 включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост през 2016 г. в раздел ІІ.3. Имоти-частна общинска собственост, 
определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от 
ЗОС в точка 3. Продажба на урегулирани поземлени имоти, като т. 3.13: Поземлен 
имот с идентификатор 14218.503.680 по одобрената кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІІ-
680 за производствена и складова дейност от кв. 68 по действащия регулационен план 
на гр. Габрово, Северна зона - ІІ част. 
 2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
14218.503.680 /едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест осем нула/ 
по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, 
съответстващ на урегулиран поземлен имот ІІ-680 за производствена и складова 
дейност от кв. 68 по действащия регулационен план на гр. Габрово, Северна зона - ІІ 
част, одобрен с Решение № 167 от 21.07.2011 г. на Общински съвет гр. Габрово, 
находящ се на ул.”Орловска”, незастроен, с площ от 1387 /хиляда триста осемдесет и 
седем/ кв.м., при граници по КК: имоти 14218.503.670; 14218.503.671; 14218.503.303, 
14218.503.302, 14218.503.639, 14218.503.667, актуван с АОС № 2323 от 09.03.2016 г., 
при начална тръжна цена  в размер на 36 930.00 /тридесет и шест хиляди деветстотин 
и тридесет/, без ДДС. 

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.  
3. 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. АОС № 2323/09.03.2016 г.      
                        2. Скица 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:           /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


