
РЕШЕНИЕ № 59 
26.03.2020 год. 

 
Допълване и изменение на Решение № 202/26.09.2019 г. 

 на Общински съвет - Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС, чл. 46, 
ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ:  
 
 1. Изменя и допълва свое Решение № 202/26.09.2019 г., както следва: 
 1.1. Петият абзац на т. 1 от решението: 
 
 Било: 
 „Собственост съгласно: Договор за делба № 115, том II, рег. № 2159 от 
31.08.2010 г., Нотариален акт № 162, том VIII, дело № 1358, рег. № 2869 от 28.08.2015 
г. и Нотариален акт № 154, том V, дело № 1115, рег. № 1749 от 27.06.2018 г., вписани 
в Служба по вписванията гр. Габрово и Скица-проект № 15-789529-29.10.2018 г. на 
СГКК - гр. Габрово на: Захари Захариев – 79/592 ид. части, Миглена Захариева – 
79/592 ид. части, Драгомир Ненчев -276/592 ид. части  и Марина Уайтхауз - 158/592 
ид. части.“  
 
 Става: 
 „Собственост съгласно: Договор за делба № 115, том II, рег. № 2159 от 
31.08.2010 г., Нотариален акт № 162, том VIII, дело № 1358, рег. №2869 от 
28.08.2015г. и Нотариален акт № 154, том V, дело № 1115, рег. №1749 от 27.06.2018г., 
вписани в Служба по вписванията гр. Габрово и Скица-проект № 15-789529-
29.10.2018 г. на СГКК - гр. Габрово на: Захари Захариев – 158/1184 ид. части, 
Миглена Захариева – 158/1184 ид. части, Драгомир Захариев – 552/1184 ид. части, 
Марина Уайтхауз – 227/1184 ид. части и Бенджамин Уайтхауз –  89/1184 ид.части.“  
 
 1.2. Последният абзац на т. 1 от решението: 
 
 Било: 
 „Разликата в цената на имотите в размер на 23.90 (двадесет и три лева и 
деветдесет стотинки), ДДС в размер на 791.56 (седемстотин деветдесет и един лева и 
петдесет и шест стотинки) върху стойността на общинския имот и разходите по 
замяната и вписването на Договора в Служба по вписванията – Габрово са за сметка 
на Община Габрово.“ 
 
 Става: 
 „Разликата в цената на имотите в размер на 23.90 (двадесет и три лева и 
деветдесет стотинки) остава за сметка на физическите лица. ДДС в размер на 791.56 
(седемстотин деветдесет и един лева и петдесет и шест стотинки) върху стойността на 
общинския имот и разходите по замяната и вписването на Договора в Служба по 
вписванията – Габрово са за сметка на Община Габрово.“ 
 



 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 
настоящото решение, да извърши всички действия за неговото правилно и 
законосъобразно изпълнение.  
 
Приложение: Решение № 202/26.09.2019 г. на Общински съвет Габрово 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 

 
 


