
РЕШЕНИЕ № 160 
30.07.2020 год. 

 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  

(Апартамент № 6, с адрес: бул. Трети март № 27, вх. Б, ет. 1, гр. Габрово) 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от 
НУРУЖННОЖ, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ:  
 

1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – 
частна общинска собственост, актуван с АОС № 1527/14.03.2011 г., вписан в Агенция 
по вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово в том ІІ - 86, вх. № 
492/23.03.2011 г., партида 17 909, представляващ Самостоятелен обект с 
идентификатор 14218.550.287.1.51 (едно четири две едно осем точка, пет пет нула 
точка, две осем седем точка едно точка пет едно) по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ 59.77 (петдесет и девет кв.м. 
и седемдесет и седем кв.дм.) кв.м., при граници: На същия етаж: 14218.550.287.1.52; 
Под обекта: 14218.550.287.1.122; Над обекта: 14218.550.287.1.59, 14218.550.287.1.9., 
представляващ Апартамент № 6 (шест) намиращ се на първия етаж в сграда № 1 
(едно), бул. Трети март № 27, вх. Б, ет. 1 заедно с 1.243 % ид. части от общите части 
на сградата и заедно с правото на строеж върху УПИ І – комплексно жилищно 
застрояване от кв. 23 по плана на гр. Габрово – 74 част, при начална тръжна цена 
16 400 (шестнадесет хиляди и четиристотин) лева, в т.ч. 12 386.00 лв. за сграда и 
4 014.00 лв. за правото на строеж. 

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 неговото правилно и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: 1. Схема  
    2. АОС № 1527/14.03.2011 г. 
 
 
    
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


