РЕШЕНИЕ № 196
25.10.2018 год.
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на
законно построена върху него сграда (бул. Никола Йонков Вапцаров № 86,
гр. Габрово, с идентификатор 14218.524.205)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т.
1 и чл. 59, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост през 2018 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. 3.15:
Поземлен имот с идентификатор 14218.524.205 по Кадастралната карта на гр.
Габрово, с площ 1353 кв.м., съответстващ на УПИ V – обществено обслужване от кв.
69 по плана на гр. Габрово - 80 част, застроен, бул. Никола Йонков Вапцаров № 86,
гр. Габрово.
2. Да се извърши продажба на имот - частна общинска собственост, актуван с
АОС № 2447/26.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово под № 88,
том VIII, имотна партида 63 781, вх. рег. № 2750/01.10.2018 г., представляващ
Поземлен имот с идентификатор 14218.524.205 (едно четири две едно осем точка пет
две четири точка две нула пет) по Кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 1353
(хиляда триста петдесет и три) кв.м., с граници: 14218.524.206; 14218.524.208;
14218.524.268; 14218.524.202; 14218.524.266; 14218.524.221; 14218.524.204,
съответстващ на УПИ V (пети) - обществено обслужване от кв. 69 (шестдесет и девет)
по плана на гр. Габрово – 80 осемдесет) част, застроен, бул. Никола Йонков Вапцаров
№ 86, гр. Габрово, на „ШПИЦ“ ЕООД, гр. Габрово, при цена от 24 470 (двадесет и
четири хиляди четиристотин и седемдесет) лева 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: Скица и АОС № 2447/26.09.2018 г.
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