РЕШЕНИЕ № 168
30.07.2015 год.
Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.457, гр. Габрово,
кв. Тлъчници, ул. „Мир“ 20/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
14218.508.457 /едно четири две едно осем точка, пет нула осем, точка, четири пет
седем/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово,
съответстващ на урегулиран поземлен имот V-2096 от кв. 29 по действащия ПРЗ на
кв. Тлъчници, гр. Габрово - V част, находящ се на ул.”Мир” № 20, с площ от 1355
/хиляда триста петдесет и пет/ кв.м., незастроен, при граници по КК: имоти №№
14218.508.578; 14218.508.456; 14218.508.430, актуван с АОС № 1541 от 26.05.2011
год., при начална тръжна цена в размер на 20910.00 /двадесет хиляди деветстотин и
десет/ лева, без ДДС.
Със Заповед № 124 от 25.01.2007 г. на кмета на Община Габрово е одобрен
ПУП за ЧИ на ЗРП за част от кв. 29 по плана на кв. Тлъчници, гр. Габрово - V част.
Определя се устройствена зона – Жм, със следните градоустройствени
показатели:
- макс.плътност на застрояване – 60%
- макс.интензивност на застрояване – 1.2
- мин.озеленена площ – 40%
- начин на застрояване – свободно
- характер на застрояване – ниско/ до 10 м височина/.
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.
2. 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 № 1541/26.05.2011 г.
2. Скица
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