
РЕШЕНИЕ № 132 
30.06.2022 год. 

 
Продажба на имот – частна общинска собственост 

(ПИ и сграда с. Иванили, общ. Габрово) 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС,   

чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ:  

 
1. Включва в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост в раздел IV „Имоти-частна общинска собственост, определени 
за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2022 
г.“, т. 1 „Продажба на урегулирани поземлени имоти и сгради“: Поземлен имот с 
идентификатор 32069.507.47 (три две нула шест девет точка пет нула седем точка 
четири седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иванили, общ. 
Габрово, с площ 237 кв.м., при граници: ПИ 32069.507.48 и улица, заедно с 
построената в него сграда с идентификатор 32069.507.47.1, със застроена площ 7 
кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - 
частна общинска собственост, актуван с № 2644/06.06.2022 г., вписан в Агенция по 
вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово: вх.рег. № 1612 (дв. вх. № 1604) от 
10.06.2022 г., Акт № 2, том VІ, дело № 555, имотна партида 78786., представляващ 
поземлен имот с идентификатор 32069.507.47 (три две нула шест девет точка пет нула 
седем точка четири седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Иванили, общ. Габрово, с площ 237 кв.м., при граници: ПИ 32069.507.48 и улица, 
заедно с построената в него сграда с идентификатор 32069.507.47.1, със застроена 
площ 7 кв. м., на 1 (един) етаж, с предназначение: Постройка на допълващото 
застрояване, при начална тръжна цена в размер на 1 300.00 лв. (хиляда и триста лева), 
в т.ч. 90.00 лева за сградата и 1 210.00 лева за земята. 

Купувачът 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 определяне на купувач.  
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: Скица и АОС № 2644/06.06.2022 г.  
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


