
РЕШЕНИЕ № 142 
26.06.2019 год. 

 
Изразяване съгласие за извършване на разпоредителна сделка – продажба на имот по 

реда на Закона за насърчаване на инвестициите 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите 
във връзка с чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински 
съвет – Габрово РЕШИ: 

 
I. Изразява съгласие за прилагане на насърчителна мярка по чл. 15, ал.1, т. 2 от 

ЗНИ за насърчаване изпълнението на инвестиционен проект „Софтуерен инженеринг 
в Габрово“ 

II. Изразява съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 
от Закона за насърчаване на инвестициите на поземлен имот с идентификатор 
14218.509.586 по кадастралната карта на гр. Габрово, актуван с АОС № 1238 от 
15.01.2009 г. и поземлен имот с идентификатор 14218.509.587 по кадастралната карта 
на Габрово, актуван с АОС № 2024 от 04.03.2015, при цени не по-ниски от: 

За поземлен имот с идентификатор 14218.509.586 по кадастралната карта на гр. 
Габрово, актуван с АОС № 1238 от 15.01.2009 г. – 210 765,00 лв. (двеста и десет 
хиляди седемстотин шестдесет и пет лв.) за целия имот. Цената е без ДДС. 

За поземлен имот с идентификатор 14218.509.587 по кадастралната карта на 
Габрово, актуван с АОС № 2024 от 04.03.2015 година цена – 350 465,00 лв. (триста и 
петдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет лв.) за целия имот. Цената е без ДДС. 

III. Възлага на Кмета и го упълномощава да извърши всички необходими 
действия произлизащи от Закона за насърчаване на инвестициите и правилника по 
неговото прилагане, както и да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 
описаните в т. II с инвеститора Сиентиа АД. 

  
Приложение: 1. ОССД -01-01-187/24.06.2019 година писмо от  

      Министъра на икономиката 
  2. ОССД -01-01-187#1/25.06.2019 година - неподписан сертификат,  
      приложение към писмо ОССД -01-01-187/24.06.2019 
  3. ОССД -01-01-187#2/25.06.2019 – заявление по чл. 28 от ППЗНИ 
  4. Доклади за пазарна оценка - 2бр.  
  5. Доклади за експертна оценка – 2 бр. 
 
 
 

 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


