РЕШЕНИЕ № 185
27.08.2020 год.
Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на основание чл. 67, ал. 1, т. 4 от
НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, т. 4
от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС,
Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост през 2020 г. приета с т. 2 от Решение № 2/30.01.2020 г. на Общински
съвет - Габрово, като в Раздел III - Имоти – частна собственост, определени за
продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, включва в
т. 4, учредяване право на строеж на НЧ „Христо Смирненски – 1949“ за изграждане
на пристройка към сграда с идентификатор 14218.501.306.1 за тераса с площ 21.60
(двадесет и един кв.м и шестдесет кв.дм) кв. м., в общинския УПИ I от кв. 28 по
действащият ПУП на гр. Габрово - I етап, I част, съответстващ на ПИ 14218.501.306
по КК на гр. Габрово.
2. Да се учреди безсрочно възмездно право на строеж на НЧ „Христо
Смирненски – 1949“ за изграждане на пристройка към сграда с идентификатор
14218.501.306.1 за тераса по одобрен архитектурен проект с площ 21.60 (двадесет и
един кв.м и шестдесет кв.дм) кв. м. в общинския УПИ I от кв. 28 по действащият
ПУП на гр. Габрово - I етап, I част, съответстващ на ПИ 14218.501.306 по КК на гр.
Габрово при цена 921.00 (деветстотин двадесет и един) лв.
Приобретателят 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 учредяване на правото на строеж.
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 №1520/12.05.2004 г.
2. Скица
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