
РЕШЕНИЕ  № 97 
30.04.2015 год. 

 
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот –  

държавна собственост на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 
3, т. 2 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Отменя свое решение №195 от 03.09.2009 г. 
2. Дава съгласие Община Габрово да придобие безвъзмездно право на 

собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, за изграждане на 
паркинг, ски-училище, ски-гардероб и тоалетни в курортно-туристически обект 
”Узана”, съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 185/03.02.2006 
г. на Кмета на Община Габрово, а именно:  

- Поземлен имот с идентификатор ПИ 14218.321.280 по одобрените кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, целият с площ 2 357 дка /две хиляди 
триста петдесет и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: незастроен 
имот за спортен обект и административен адрес: Габрово, местност Смирненски, при 
съседи: 14218.321.278, 14218.321.279, 14218.321.281, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 2310/12.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово с вх. 
рег. № 379/16.02.2015 г., акт № 187, том І, имотна партида 44283. 

- Поземлен имот с идентификатор ПИ 14218.321.278 по одобрените кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр.Габрово, целият с площ 290 кв.м /двеста и 
деветдесет квадратни метра/, с начин за трайно ползване: незастроен имот за спортен 
обект и административен адрес: Габрово, местност Смирненски, при съседи: 
14218.321.279, 14218.321.280, актуван с Акт за частна държавна собственост № 
2311/12.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово с вх. рег. № 
372/16.02.2015 г., акт № 181, том І, имотна партида 44284. 

- Поземлен имот с идентификатор ПИ 14218.756.1, по одобрените кадастрална 
карта и кадастрални регистри, целият с площ 1 481 кв.м. (хиляда  четиристотин 
осемдесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: за туристическа база, 
хижа и административен адрес: Габрово, местност Узана, при съседи: 14218.323.20, 
14218.756.2, 14218.323.24, 14218.321.279, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 2312/12.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово с вх. 
рег. № 374/16.02.2015 г., акт № 183, том І, имотна партида 44285. 

- Поземлен имот с идентификатор ПИ 14218.756.2 по одобрените  
кадастрална карта и кадастрални регистри, целият с площ 1493 кв.м. (хиляда 
четиристотин деветдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: за  
туристическа база, хижа и административен адрес: Габрово, местност Узана, при 
съседи: 14218.756.1, 4218.323.20, 14218.323.24, 14218.321.273, 14218.321.279, заедно с 
построената в него сграда с идентификатор 14218.756.2.1: ЗП 95кв.м., брой етажи – 1 , 
предназначение: друг вид обществена сграда, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 2313/12.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово с вх. 
рег. № 375/16.02.2015 г., акт № 184, том І, имотна партида 44288-44289. 



  3. Упълномощава Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок от приемане на 
настоящото решение да предприеме необходимите действия по изпълнението му.  
 
Приложение:    1. АЧДС № 2310/12.02.2015 г. и скица № 15-114443-20.03.2015 г. от  
          СГКК – гр. Габрово; 

2. АЧДС № 2311/12.02.2015 г. и скица № 15-114303-20.03.2015 г. от  
    СГКК – гр. Габрово; 
3. АЧДС № 2312/12.02.2015 г. и скица № 15-114456-20.03.2015 г. от  
    СГКК – гр. Габрово; 
4. АЧДС № 2313/12.02.2015 г. и скица № 15-114470-20.03.2015 г. от  
    СГКК – гр. Габрово; 
5. Заповед № 462/01.04.2009 г. на председател на ДАГ; 

     6. Извадка от влязъл в сила ПУП за имотите. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ: :       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 


