
РЕШЕНИЕ № 145 
28.07.2022 год. 

 
Oткриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 14218.504.404 по КККР гр. Габрово 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8, чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост, чл. 2а, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 

 
1. Допълва списък на имоти или части от тях – публична общинска 

собственост, одобрен с Решение № 132/14.06.2012 г. на Общински съвет - Габрово, 
подлежащи на отдаване под наем по реда на Глава VІ от НРПУРОИ, като т. 10 от 
Раздел „Община Габрово“ /Приложение 1/. 

2. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2022 г., приета в т. 2 от Решение № 48/05.04.2022 г. на Общински 
съвет Габрово, като в Раздел IІI, към точка 1 – Договори за наем, включва позиция 31 
„Обект – Паркинг, с местонахождение ул. Брянска № 70а, гр. Габрово, публична 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 14218.504.404, с площ     
2 400 кв.м.“.  

3. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем, за срок от 2 /две/ години, на поземлен имот с идентификатор 
14218.504.404 по КККР на гр. Габрово - публична общинска собственост, с АОС № 
1518/27.04.2004 г., находящ се на ул. Брянска № 70а, гр. Габрово, с граници на имота: 
ул. о.т. 685-686; пешеходна улица; ул.о.т.679-680-681; ул.о.т.681-685, за организиране 
на паркинг, при начална тръжна цена 540,00 лв. /петстотин и четиридесет лева/, без 
включен ДДС, на месец, съгласно пазарна оценка от 14.07.2022 г., изготвена от 
„Регент“ ООД, чрез инж. Румен Георгиев, притежаващ сертификат за оценителска 
правоспособност рег. № 100100884 от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите 
оценители в България. 

4. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, в двумесечен 
срок от влизане в сила на настоящото решение.  

 
Приложение: 1. Допълнение към списък на имоти или части от тях – публична  
        общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на  
        Глава VІ от НРПУРОИ.    
    2. Проект на договор.  
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


