
РЕШЕНИЕ № 189 
28.09.2017 год. 

 
Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на 

недвижим имот за сключване на сделка за придобиване на собствеността на част от 
ПИ с идетификатор 14218.525.146 по КК на гр. Габрово (с проектен идентификатор 

14218.525.174) 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС, чл. 34, 

ал. 2 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Допълва Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане 
с общинска собственост през 2017 г. в раздел ІІІ Описание на имотите, които 
общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното 
придобиване, с нова т.4. ПИ (с проектен идентификатор 14218.525.174) с площ 115 
кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 14218.525.146 по КК на гр. 
Габрово, чрез покупка на основание чл.34, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.4 от 
ЗОС.  

2. Одобрява предварителното съгласие, постигнато с Надежда Филипова 
Кирякова, Иван  Филипов Пройнов и Добромир Ганчев Пройнов за продажба на ПИ (с 
проектен идентификатор 14218.525.174) с площ 115 кв.м., представляващ част от ПИ 
с идентификатор 14218.525.146 по КК на гр. Габрово, на цена в размер на 2 335 (две 
хиляди триста тридесет и пет) лв., съгласно изготвената пазарна оценка от 
лицензиран експерт оценител. 
 3. Възлага на кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на 
Решението, да сключи договор за придобиване на собствеността на ПИ (с проектен 
идентификатор 14218.525.174) с площ 115 кв.м., представляващ част от ПИ с 
идентификатор 14218.525.146 по КК на гр. Габрово. 

 
Приложение: 1. Заявление от  Добромир Ганчев Пройнов до Кмета на Община  
        Габрово с вх. № УТ-01-01-68#1 от 26.09.2017 г. 

  2. Нотариален акт №158, том V, А.№949 от 17.06.2013г. вписан в  
      Службата по вписванията гр. Габрово 
  3. ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП за част от кв. Смирненски по плана на  
      гр. Габрово 

 
 
 
 
 
 

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


